
V naší aktivitě jsme chtěli představit nejen úspěšné podniky, ale i podnikatele, kteří 
mají blízký vztah k naší škole. Jedním z nich je i Ing. Radek Homoláč, majitel 

Hradeckých pekáren s.r. o, a také náš významný sponzor. Pan Homoláč odpověděl 
na několik otázek naší studentce Janě Kulhavé. 

 

 Interview s podnikatelem Radkem Homoláčem… 

 
 

1/ Jaké byly Vaše začátky v podnikání? 
To je na román, ale prvních 8-10 let je to jen o práci, nervech, budování pozic, rozvodu atd . 
No a potom si člověk začíná mít možnost i užít jak třeba vyšší výdělek, tak osobní svobodu,  
volnost v rozhodování o sobě… 
 
2/ Které podniky a s jakým zaměřením nyní vlastníte? 
Pekařsko- cukrárenská výroba , mlynářství, hotelový segment, 
 
3/ Kolik v nich zaměstnáváte lidí? Kolik zde u nás v Holicích? 
Celkově cca 460 lidí, v Holicích cca 4 prodavačky. 
 
4/ Na co se v podnikání zaměřujete? 
Příliš široká otázka…. 
 
5/ Jaké pracovníky ve Vašich podnicích potřebujete? 
 Od dělnických profesí po manažery všechny vrstvy. To, co ve státě chybí, je všeobecně známo. 
U mladých lidí většinou absentuje chuť do práce a ochota budovat své postavení déle než 
chvilku. 
 
6/ Jak vzpomínáte na svůj pobyt na našem gymnáziu? Na které učitele? 
 Rád. Jediná škola klasického vzdělávacího system, na  kterou vzpomínám opravdu rád. 
 Na paní Marii Hladíkovou – třídní učitelku . 
Pak samozřejmě i na ostatní učitele, na některé v dobrém, na některé ne. 
 
7/ Pomohlo Vám studium na našem gymnáziu při výběru dalšího studia, eventuálně v 
podnikání? 
Nemyslím. V dobách socialismu se přemýšlelo jinak. 
 
8/ Na co se podle Vás mají dnešní studenti při studiu zaměřit, aby byli v životě 
úspěšní? Co byste jim doporučil? 
 Prostě se jen dobře učit, přemýšlet o věcech proč tak či onak fungují a co je hybatelem toho 
fungování. 
Snažit se vzdělávat tam, kde nevychovávají jen poslušné zaměstnance. 
 V prvních letech vzít práci u někoho co nejblíže, kdo mi něco dá a od koho můžu nasát 
logiku přemýšlení a pohybu věcí. 
 
9/ Máte ještě osobní vazby na naše město? 
Osobní příliš ne, krom vzpomínek na příjemné věci. Ale nikdy jsem v Holicích nebydlel. 
 
Ing. Radek Homoláč 
 
 



 
 
 
 
 
 
1) How were Your beginnings as an businessman? 
It´s a novel, but first 8-10 years it´s only about job, nerves, building positions, divorcement.. 
And then a person may starts to enjoy opportunities of possible higher earnings, personal 
liberty, freedom in making decisions about himself.. 
 
2/ Which enterprises and with which focus do You own right now? 
Bakery-sweet-shop production, milling industry, hotel segment. 
 
3/ How many people do You employ? How many of them are here in Holice? 
Overall about 460 people. In Holice I employ about 4 saleswomen. 
 
4/ What's Your business focused on? 
Too wide question.. 
 
5/ What kind of employees do You need in Your enterprises? 
From manual professions to managers of all layers. What´s missing in the state is widely 
known. Young people usually lack a desire to work and a willingness to build their positions 
more then a minute. 
 
6/How do You remember on Your stay at our school? Which teachers do you miss the 
most? 
I remember well. It´s  the only school of classical education system I really like to remember 
on. I remember on Marie Hladíková, the class teacher. Then of course I can´t forget about 
other teachers I used to or didn´t like. 
 
7/ Did the studium at our gymnasium help You with choosing of next type of study, 
eventually in business? 
I don´t think so. In times of socialism people have thought differently. 
 
8/ What do You think students should focus on to be succesfull in their lives? What 
would You recommend them? 
I would recommend just to study hard, think about things, why they work in one or other 
way, what is the prime mover of this functioning. 
They should try to educate on places where they don´t bring up just obedient employee. In 
the early years they should try to take a job by someone who can give them some experiences 
and from who they could absorb the logic of thinking about a movement of things. 
 
9/ Do You have any personal ties to our town? 
Not very personal besides memories on pleasant things. But I´ve never lived in Holice. 
 
Ing. Radek Homoláč 


