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ŠKOLA
ZÁKLAD ŽIVOTA
Kdo chce pro děti kvalitní vzdělání, musí mít peníze a pevnou
vůli. Anebo se dá zavolat Tomášovi a Ondřejovi, kteří to
celé umějí trochu zjednodušit.
JIŘÍ NÁDOBA, FOTO: DAVID TURECKÝ
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a to, že je mu teprve
dvaadvacet, už toho
Ondřej Kania stihl docela dost.
V deseti musel
odejít z domova a pubertu prožil na
16 metrech čtverečních s dědou. Prý
něco jako Harry Potter s tím rozdílem, že Ondřej na vysvobození čekal
až do 16.
Přihláška na školu mu nepřiletěla
kouzelnickou poštou, ale zařídil si ji
sám. V Brně ve školní knihovně sedl
k počítači, do Googlu zadal „boarding
school“ a našel si na čtyři stovky adres, které postupně obesílal.
„Psal jsem všude. Měl jsem jasno
v tom, že odsud zkrátka musím vypadnout,“ vzpomíná Ondřej.
Velká většina škol se ani nenamáhala odpovědět, kladných reakcí přišlo jen pár. Ondřej hrál celkem dobře
basket (aspoň tehdy si to prý o sobě
myslel), takže dosáhl i na stipendium.
Ale to nestačilo. „Já potřeboval, aby
zaplatili úplně všechno, což se nikde
v lepších amerických školách nedělá.
Nakonec jsem ale měl štěstí. Tam, kde
mě přijali, právě rozjížděli zahraniční program a potřebovali diverzitu. Když jsem trochu zahrál na city
a zkusil se po americku prodat, tak se
to povedlo,“ popisuje Ondřej.
Dokud nestál na letišti, nikdo
v okolí prý nevěřil tomu, že někam
pojede. Ale stalo se. Církevní škola
Redemption Christian Academy stojí
pár bloků od řeky Hudson, 200 kilometrů na sever od New Yorku. Plné
školné by bývalo stálo 25 tisíc dolarů
na rok, ale Ondřej na začátku platil jen letenku, zbytek peněz vydělal
před místním supermarketem, kde
šestkrát týdně odpoledne prodával
koláčky.
Když se vrátil a odmaturoval,
zkoušel nejdřív normálně chodit do
práce. Utvrdil se ale v poznatku, že
s respektováním autorit má trochu
problém. „Asi by u mě šlo diagnostikovat mírný narcismus,“ vtipkuje.
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HEDVIKA
SUCHÁNKOVÁ (17)
ST. MICHAELS
UNIVERSITY (KANADA)
Podle srovnávacích testů
nejlepší střední škola
v Kanadě. Hedvika jako
mistryně ČR ve squashi
získala stipendium,
které pokrylo většinu
nákladů. Už je přijata
v Pensylvánii na
univerzitu – díky squashi
opět se stipendiem.

EVA
OLIVOVÁ (17)
WASHINGTON ACADEMY
(MAINE, USA)
Dcera ředitele Nemocnice
Na Homolce Ivana Olivy.
Druhým rokem studuje
prestižní Washington
Academy, školu
z rozšířeným uměleckým
programem a vysokou
úspěšností absolventů při
přijímacím řízení na nejlepší
americké univerzity.

A tak zkusil štěstí sám na sebe
s tím, co si předtím vyzkoušel a čemu
rozuměl. Udělal primitivní web, napsal na něj svůj příběh a začal prodávat rady, jak studovat v USA.
Na začátku šlo spíš o experiment
než o regulérní firmu. „Měl jsem
představu, že za jednu službu budu
brát deset tisíc, že takových žádostí
vyřídím deset za rok a že to nějak dopadne,“ vzpomíná. Na schůzkách pro
jistotu předstíral, že mu není 19, ale
22. Na první cestu do Prahy dostal
400 korun od maminky. Jezdil žlutým
autobusem a na cestách po D1 měl
plno času přemýšlet – třeba o tom, že
firma, která ho veze, se jmenuje Student Agency a že Radim Jančura to se
svojí agenturou na studijní pobyty dotáhl docela daleko.
Pořádnou firmu z Ondřejovy one-man show udělal až jeho někdejší
spolužák Tomáš Jízdný. Z toho, jak se
chovají a co říkají, se jejich tandem
jeví jako ideální kombinace. Extrovert
Ondřej mluví a mluví, prodává, vypráví svůj příběh. A pragmatik Tomáš
mlčky upíjí džus, nechá Ondřeje vypovídat a vezme si slovo až ve chvíli,
kdy je třeba řešit reálný byznys.

KLÁRA
KRUKOVÁ (16)
WASATCH ACADEMY
(UTAH, USA)
Dcera reprezentačního
trenéra českého
basketbalového týmu
v kategorii tři na tři (od roku
2016 možná olympijský
sport). Klára byla v letošní
sezoně nejlepší hráčkou
Wasatch a jejím cílem
je dostat basketbalové
stipendium i na univerzitu.

Tomáš je navíc z lepších poměrů,
takže si od rodiny vypůjčil 200 tisíc
na povinný základní kapitál (hned
poté je vrátil), přidal 60 tisíc z vlastních úspor a firmu reálně založil.
Za tři roky v J&K Consulting odbavili 60 studentů a domluvili stipendia
za 28 milionů. Loni za to dohromady
klientům vyfakturovali první milion
a „konzervativní odhad“ na letošek
už je čtyřikrát až pětkrát vyšší. To vše,
jak zdůrazňuje Ondřej, ve dvou lidech,
s minimálními náklady na provoz.
STRATEGIE J&K je velmi jednoduchá: soustředit se na to nejlepší. Tedy
na nejznámější a nejdražší střední
školy, které přirozeně přitahují bonitní klientelu. Příští rok by se firemní
repertoár měl rozšířit i na poradenství ohledně univerzit, ale zatím se
Ondřej s Tomášem zaměřují na to,
co znají – privátní internátní střední
školy, kde za rok platí v dolarech pěticiferné částky.
„Jak říkala moje maminka, co máš
v hlavě, to ti nikdo nevezme,“ shrnuje svoje motivy jeden z klientů Ivan
Oliva, který má díky dvojici J&K svoji
dceru ve státě Main na škole jménem
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Washington Academy. S cenou se prý
vešel do půl milionu korun a vůbec
nepochybuje o tom, že peníze utratil
správně. „Neumím si představit lepší
dárek, který bych mohl svým dětem
dát. Každý, kdo někdy strávil venku
nějaký čas, ví, že to nejde ničím nahradit,“ míní Oliva.
Jeho dcera nejdřív protestovala,
ale dnes to vidí podobně. Oliva řídí
pražskou Nemocnici Na Homolce
a jeho životní příběh dává tušit, proč
je v otázce expedic do ciziny takovým
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nadšencem. Jeho starší sestru rodiče
poslali ve 14 letech jako au pair do západního Německa, kam se měl záhy
vypravit i on sám jako pomocná síla
na benzinku. Srpen 1968 zhatil plány,
ale Oliva nakonec do NSR přece jen
vyjel – ve 26 letech jako emigrant na
vlastní pěst, bez rodičů a bez zázemí.
„Tehdy to znamenalo spolehnout se
jen sám na sebe. Proti tomu je americká škola v dnešní době nic,“ směje
se Oliva, otec čtyř dcer, z nichž Eva je
druhá nejstarší. První už v USA byla

(na státní škole, což prý nebylo optimální) a třetí i čtvrtou nejspíš čeká
totéž.
Kromě jazyků, znalostí a celkového zocelení přidává Oliva ještě jeden zajímavý důvod. „Na střední
škole se děti hodně hledají a nikdy
nevíte, čeho se najednou chytí a co se
s nimi stane,“ uvažuje Oliva, podle něhož je cizí inspirativní prostředí pro
polozmatené teenagery optimální životní impulz.
Výběr školy a vyřízení všech procedur je jen jedna část toho, co
v J&K zařizují. Druhá – často hodně
podstatná část – je stipendium,
tedy de facto sleva, kterou je škola
ochotna z oficiálních cen srazit. „Pár
dní zpátky se nám povedl obrovský
úspěch, kdy jedna naše studentka
z Brna dosáhla na stipendium 52 tisíc
z celkového školného 55 tisíc dolarů,“
přibližuje Ondřej. Úspěch je i v tom,
že jde údajně o jednu z nejlepších
škol svého druhu v USA. Hotchkiss
School v Connecticutu je podle žebříčku Business Insider sedmou
nejlepší střední školou v Severní
Americe. Mezi internátními školami,
které jsou pro české studenty jediné
relevantní, vyšla jako druhá nejlepší.
Podobný příběh s happy endem
má za sebou Hedvika Suchánková
z Olomouce, která přes J&K získala
velké stipendium v kanadské Victorii na škole St. Michaels University
School. Podle výsledků celostátních
srovnávacích testů má jít o nejlepší
školu v Kanadě. Hedvika se loni stala
už potřetí mistryní ČR ve squashi, což
se ukázalo při vyjednávání jako velká
výhoda, díky níž získala stipendium
44 tisíc kanadských dolarů. „Začátky
byly náročnější, ale zhruba po měsíci
jsem se se školou sžila. Učení v cizím
jazyce se stává lehčí každý den,“ líčí
Hedvika mailem z pobřeží Pacifiku.
Návrat na Moravu zatím není v plánu.
„Můj zdejší trenér mě doporučil na
americkou Dickinson College. Přijali mě, a ještě k tomu jsem dokázala
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dostat stipendium na celé čtyři roky
studia,“ dodává Hedvika a stejně jako
její maminka Pavla opakovaně zdůrazňuje, že bez Ondřeje Kanii by z jejího amerického snu asi nebylo nic.

všichni ochuzeni,“ přibližuje Ondřej.
Rozdíl je pochopitelně v ceně –
školy, na které se v J&K orientují, si
účtují v průměru 45 tisíc dolarů ročně,
se stipendiem v průměru 25 tisíc. Jde
tedy i jinou kategorii amerických škol,
PŘEDNOSTI AMERICKÝCH škol
než na jaké se z Česka obvykle jezdí.
sype Ondřej z rukávu jak malou náso- „U běžných agentur studenti většinou
bilku: skvěle zaplacení a motivovaní
skončí ve státech jako Iowa, Mississiučitelé, málo žáků ve třídě, superinppi, Alabama a podobně. Žijí někde
tenzivní angličtina, kvalitní zázemí,
na farmě, dojíždějí do státní školy,
individuální přístup, snazší postup na
kde je učitelé ignorují a ani jim neveuniverzitu a tak dále. Stejně rychle
dou klasifikaci, protože vědí, že stuKania (od května člen vedení brněndenti jsou omezeni vízy J1
ské TOP 09) ze sebe sype kritiku na
a po deseti měsících se musí vráadresu českého školství a vládní vzdě- tit zpátky domů do Česka. Studenti
lanostní politiky. „V Česku je ve třídě
v těchto případech mnohdy ani dva
30 studentů, čtvrtina látce vůbec netři měsíce před odletem netuší, do
rozumí, čtvrtina rozumí velice málo,
kterého státu pojedou, do jaké školy
čtvrtina rozumí polovině a čtvrtina je
budou chodit a u jaké rodiny budou
velice dobrá. Ve výsledku jsou ovšem
bydlet,“ upozorňuje Ondřej.

Dnešní chabé povědomí o tom, co
všechno se dá v USA dojednat, chce
na podzim pozvednout kongresem
amerických škol na výstavišti v Praze
Letňanech. Slibuje největší akci svého
druhu, jaká kdy v Česku proběhla,
čímž si chce zároveň zajistit základnu
pro další růst byznysu.
Od příštího školního roku chtějí
Ondřej s Tomášem rozběhnout nadační fond a každý rok zaplatit školu
aspoň třem studentům z chudších rodin. „Nebýt dobročinnosti lidí v USA,
nikdy bych se tam ke studiím nedostal. Rád bych tedy teď, když na to
mám prostředky a prostor, pomohl lidem mně podobným,“ říká Kania.
Takže příští Harry Potter už se pomalu může začít balit – cesta z přístěnku pod schody do Ameriky je
volná.

INZERCE

Pro důležitá investiční rozhodnutí.
Jsme Vaši partneři.

Vždy jsme si zakládali na dlouhodobých vztazích, založených na pochopení
potřeb a zájmů Vás – našich klientů. Jako NN Investment Partners budeme
i nadále poskytovat investiční řešení dle Vašich představ a v duchu
partnerství, na které jste byli vždy zvyklí. www.nnfondy.cz.
Co je důležité pro Vás, je důležité i pro nás.
dříve
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