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předplatné  
Hospodářských novin

navigace 
Garmin Nüvi

tapety na mobil
Projekt pod záštitou a odborným dohledem HK ČR.

Více informací o soutěžících a hlasování najdete na  

www.zivnostnikroku.cz.

HLASUJTE pro svého favorita A VYHRAJTE
Podpořte živnostníka Vašeho kraje 
v celostátním finálovém kole  
soutěže Era Živnostník roku 2011. 

Hlasujte od 21. 10. do 20. 11. 2011.  
Každá desátá SMS vyhrává!

Hlasy posílejte na číslo 900 11 04 
ve tvaru: ZIV mezera a číslo favorita 
(příklad: ZIV 13). Technicky zajišťuje ATS.  
Cena jedné SMS 4 Kč včetně DPH.  

Infolinka 776 999 199, www.platmobilem.cz.

SMS posílejte na 900 11 04 ve tvaru  ZIV 13

Finalista č. 13

MARCELA SCHÜRGEROVÁ 
majitelka cestovní agentury Veselý školní autobus

ÚstECKÝ KRaJ

Podnikatelka Marcela Schürgerová se specializuje na školní 
kolektivy. Nabízí poznávací zájezdy po České republice pro 
děti mateřských, základních i středních škol. „Jde především 
o výchovně-vzdělávací programy v rámci návštěv různých 
historicky a kulturně významných objektů. Pořádám akce, 
které jsou zaměřeny na historii, kulturu nebo techniku,“ vy-
světluje podnikatelka podstatu své práce. Kromě Prahy ale 
jezdí s dětmi i do jiných koutů České republiky. 

Motivací k založení cestovní agentury tohoto typu byly 
Marcele Schürgerové její vlastní děti. „Všimla jsem si, že děti 
jezdí v rámci školních výletů jen do zoologické zahrady. Řek-
la jsem si, že je škoda, že nepoznávají památky a zajímavá 

místa České republiky,“ vzpomíná na počátky svého podni-
kání. V nabídce Veselého školního autobusu je například sou-
těž Záhadný poklad, kterou pořádá již sedmým rokem. Děj 
se odehrává v době renesance a děti nakonec přijdou na to, 
že hledaným pokladem je to nejcennější, co mají – získané 
vědomosti. 

Za svůj největší úspěch považuje nejlepší živnostnice Ús-
teckého kraje fakt, že funguje již deset let a má samé po-
zitivní reference. „Založila jsem sice cestovní agenturu, ale 
rozhodla jsem se jít úplně jiným směrem než většina kolegů 
z oboru. Díky zaměření na specifickou cílovou skupinu se ne-
musím bát přímé konkurence,“ pochvaluje si. 

Veselý školní autobus učí děti české historii


