
Plán aktivita X - Tajemství úspěšného podnikání (říjen až prosinec) 

Cíl: Seznámit se s nejvýznamnějšími podniky v Holicích formou exkurzí, uskutečnit interview 

s významnými regionálními podnikateli, absolventy naší školy, přiblížit podniky i podnikatele 

našim přátelům, vyzdvihnout význam podniků pro náš region, napsat esej (česky i anglicky) o 

tom, jak se stát úspěšným, jak dosáhnout svých osobních cílů a vypracovat interview 

s podnikatelem. 

 

Úkol 1 – Naplánovat a uskutečnit exkurzi do významných holických podniků Pacific Direct a 

Junker Group. 

Úkol 2 – Pozvat do školy na besedu nejúspěšnější podnikatele holického regionu, absolventy 

našeho gymnázia, pana Dr. Jiřího Valentu a pana Ing. Radka Homoláče, mecenáše a sponzory 

školy. 

Úkol 3 – Zapsat i natočit interview ze setkání s podnikateli nebo návštěvy obou holických 

firem Pacific Direct a Junker Group 

Essay - úvaha na téma - Já a moje budoucnost inspirované rozhovorem a besedou. 

 

Blog: 

Tato aktivita proběhla ve 3 fázích 

-realizace exkurzí do významných regionálních podniků Pacific Direct a Junker Group 

- interview (beseda) s panem Ing. Valentou a Ing. Homoláčem, majiteli holických podniků 

absolventy našeho gymnázia 

- seznámení přátel z Bulharska a Litvy s významným holickými podniky a Ing. Valentou a Ing. 

Homoláčem prostřednictvím výstupů a vytvoření českých i anglických esejí na téma Moje 

budoucnost 

Studenti z projektu vytvořili malou skupinu ve složení Karel Kulhavý, Jana Kulhavá, Monika 

Netolická, Jan Horejš a Lucie Hálová. 

Nejprve jsme uskutečnili exkurze do obou podniků – Pacific Direct a Junker Group. Oba 

podniky patří k nejvýznamnějším nejen v holickém regionu, ale i v rámci celé České 

republiky. Pacific Direct vyrábí a vyváží koupelnové pomůcky a Junker Group zase 

vysokorychlostní brousicí stroje. Oba podniky zaměstnávají stovky obyvatel z celého Holicka, 

v obou firmách na různých postech pracují také naši absolventi. 

Žáci nejprve obě exkurze ve firmách podrobně nafotili, vznikly i články o jejich průběhu, které 

byly otištěny na našem školním webu.  

V říjnu 2015 se na gymnáziu uskutečnila plánovaná beseda s naším absolventem Ing. Jiřím 

Valentou, CSc, který spolu s bratrem Lubošem vlastní holickou firmu BV elektronik, která 

zaměstnává takřka 400 lidí z Holic i okolí. Sám je i majitelem dalšího podniku v Praze Tronic. 

Pan Valenta vzpomínal na své působení na našem gymnáziu, připomněl důležitost 

technického i jazykového vzdělání a hlavně nutnost píle a snažení. Beseda proběhla 

v příjemné atmosféře. Studenti průběh setkání zaznamenali na video a také pořídili několik 

fotografií. 



V prosinci se pak s námi sešel i pan Ing. Radek Homoláč, který vlastní několik podniků 

z oblasti pekařsko – cukrářské vyroby, mlynářství a v hotelovém segmentu na 

Královéhradecku i Pardubicku. Celkově zaměstnává asi 460 lidí, v Holicích pak 4 

prodavačky. V rozhovoru uvádí, že na holické gymnázium vzpomíná v dobrém, zvláště na 

paní profesorku Mgr. Hladíkovou, ale osobní vazby již na Holice nemá a ani zde nikdy 

nebydlel. Studentům radí, aby se dobře učili a o věcech přemýšleli. Sám přiznává, že se učí 

tam, kde nevychovávají jen poslušné zaměstnance.  

Všichni žáci z vybrané skupiny napsali esej na téma Moje budoucnost.  V průběhu aktivity se 

také několikrát spojili s přáteli z Bulharska a Litvy, aby je informovali o exkurzích i besedě. 

Cíle aktivity byly naplněny, ale někteří žáci nedodržovali termín a výstupy odevzdávali pozdě 

a neúplné. Nejlépe pracovali Karel Kulhavý a jeho sestra Jana Kulhavá, kteří připravili video 

z besedy, fotogalerii z exkurzí a také otázky pro pana Ing. Valentu a Ing. Radka Homoláče. 

 

Výstupy: Foto z exkurze do Pacific Group a Junker Group 

                 Video z besedy s Dr. Valentou, foto z besedy, interview s Ing. Homoláčem a Ing. 

Valentou 

                 Eseje úvahy o své budoucnosti inspirované setkáním s osobnostmi  - společný 

výstup i pro litevské a bulharské studenty. 

 

 


