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Prezidentka Bakala Scholars se vrací do ČR
Stipendisté Nadace Zdeňka Bakaly si v hlasování přes Internet zvolili 
nové vedení. Prezidentkou na rok 2014 se stala Karolína Křelinová, 
viceprezidentkou Eva Michálková. Čemu se chtějí z těchto pozic vě-
novat? Karolína (na Dartmouth College studuje komparativní polito-
logii a kulturní antropologii): „V červenci se vracím nazpět do matič-
ky Prahy, abych tu pracovala pro Člověka v Tísni. Budu mít více času, 
abych pracovala i na systému podpory pro čerstvě přijaté stipendis-
ty, kteří se teprve rozhodují mezi školami, případně kontinenty či obo-
ry. Nejlepším způsobem, jak vstřebat právě naučenou látku či nově 
vymyšlenou teorii, je podělit se o ní s někým druhým.“ Eva (studuje na 
University of Pennsylvania): “Jeden z hlavních pilířů mého studia je i 
organizace týmů. Spoluvytvářím Facebook stipendistů Nadace Zdeň-
ka Bakaly. Mám spoustu nápadů, jak podnítit zájem spolupracovat 
navzájem a pomoci zprostředkovat pro další studenty v ČR užitečné 
informace o studiu v zahraničí.“

Únor 2014

Náš stipendista hraje první housle 
Matouš Michal, který v roce 2010 získal stipendium Nadace Zdeňka 
Bakaly na studium na prestižní americké The Juilliard School of Mu-
sic, byl jmenován koncertním mistrem Juilliard Orchestra. „Znamená 
to pro mě obrovský posun v kariérním žebříčku. Koncertní mistr vede 
orchestr a musí mít výborné leadership skills/vůdčí schopnosti. Je 
to osoba, která vlastně vede orchestr a hráči v orchestru v ní cítí 
určitou jistotu. Když mají dirigenti nějaké námitky nebo chtějí něco 
jinak, konzultují to s koncertním mistrem. Ten je poté zodpovědný 
za předání těchto informací ostatním členům orchestru.“ Co by ra-
dil studentům směřujícím na Juilliard? „Aby cvičili, cvičili, cvičili. Ale 
nejdůležitější na přijímacích zkouškách je zaujmout jako osobnost a 
umělec, který má své názory, za nimiž si stojí. Studenti by neměli pod-
cenit hlavně celkovou přípravu na zkoušky, vědět přesně, co je čeká 
v přijímacím řízení, mít vše vyhledané a zjištěné dopředu.“ Matouš 
bude koncertovat v ČR na přelomu května a června.

„Pojďte do toho!“
dopis našich stipendistů studentům  
„Před pár lety jsme na tom byli podobně, jako Ty. Chtěli jsme studovat 
to, co nás baví. Navíc na té pokud možno nejlepší univerzitě na světě. 
Měli jsme odhodlání, odvahu, jen nám trochu chyběly praktické rady. 
A peníze. A toto vše možná řešíš i Ty. Informace, finance na stipendia 
i na životní náklady jsme nalezli v programu SCHOLARSHIP Nadace 
Zdeňka Bakaly. Poslali jsme přihlášku, napsali esej v angličtině, po-
žádali našeho profesora o zaslání motivačního dopisu. A pak jsme 
ještě prošli sítem pohovorů před hodnotící komisí. Všechno to dalo 
trochu práce, ale byl to zážitek na celý život. A hlavně – mohli jsme 
studovat a mnozí ještě studujeme na školách jako Columbia Univer-
sity, Harvard University, Stanford University,  Dartmouth College, 
LSE, na univerzitách v Oxfordu a Cambridge. Chceš taky dostat po-
dobnou šanci? Pošli přihlášku a další materiály do 31. května 2014. 
A neboj se zeptat na cokoli, co tě v souvislosti se studiem v zahraničí 
a s jeho financováním zajímá. Najdeš nás na www.facebook.com/
bakalascholars, nebo se obrať rovnou na Nadaci info@nadacezb.cz. 
Martin z Liberce, Dominika z Prahy, Jamil z Olomouce, Sylvie z Tře-
bíče, Martin z Karviné, Zuzana z Kladna, Boris z Piešťan, Andrzej ze 
Vsetína a další.“
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