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Kdo od nás letos získá finance na svá studia?
Před pěti lety jsme poprvé finančně pomohli nadějným českým stu-
dentům, kteří vyrážejí za svým snem – studovat na té nejlepší možné 
univerzitě. K dnešnímu dni jsme takto podpořili 72 mladých lidí z růz-
ných koutů Česka. Mají před sebou, studují či vystudovali špičkové 
univerzity po celém světě. Mezi našimi stipendisty najdete fyziky a 
matematiky, chemiky a  biology, houslisty, archeology, architektky, 
právníky, zakladatele start-upů, nadšence do technologií, lékaře i 
ekonomy. Do konce května očekáváme přihlášky letošních uchazečů. 
Ti budou posuzováni komisí, v níž by letos měli zasednout předsed-
kyně správní rady Nadace Zdeňka Bakaly Michaela Maláčová, psy-
chiatr Cyril Höschl, finančník Ondřej Jonáš, vědec v oboru IT Michal 
Pěchouček a další. Kdo letos získá naše stipendium, bude známo po 
pohovorech začátkem září. Více na facebook.com/nadacezb   
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Co Vás čeká na přijímačkách?
Zeptali jsme se našich stipendistů, co bylo nejtěžší na přijímacích 
zkouškách na špičkové univerzity (,kde studují s naší finanční pod-
porou): 
Jakub: Nezaleknout celého toho procesu - spousta papírování, díl-
čích zkoušek a podobně. Zabralo to hodně času, což byl v posledním 
roce Mgr. studia trochu problém.
Pavel: Papírování a samotný pohovor (jelikož nerad mluvím na ve-
řejnosti).
Markéta: Odhodlat se (k celému procesu), zorientovat se (v možnos-
tech, požadavcích) a pak uspět při shánění financí. 
Dominik: Příprava na zkoušky, protože jsem se rozhodl podat při-
hlášku velmi těsně před deadline a termínem písemného testu. 
Tomáš: Zorientovat v systému kolejí a stipendií na Cambridge. Osm 
měsíců konstantního stresu -- GRE, eseje, výsledek, jestli to bude z 
čeho zaplatit, a do toho bakalářka, škola, a sem tam práce.
Eliška: Nenechat se vyděsit administrativní stránkou věci, no a ve 
finále bylo nejtěžší zkombinovat pohovory a testy s přípravou na zá-
věrečné zkoušky.Jitka: V pouhých 500 slovech vysvětlit výzkum na tři 
roky PhD. Neztratit nervy a trpělivost s několikaměsíčním sledování 
přihlášky online s vědomím, že člověk může v jakékoliv fázi vypad-
nout.

Pohled našich stipendistů na politické dění
Evropské volby a dění na Ukrajině inspirovaly naše studenty k vyjá-
dření jejich politických názorů. V anketě „Měla by Česká republika 
zavést Euro?“, kterou mezi sebou zorganizovali na svém Facebooku, 
naprostá většina hlasovala „pro“ (24 hlasů pro, 2 proti). I v otázce 
krize na Ukrajině se naši stipendisté shodují: „ Rusko dlouhodobě zís-
kává moc nad dodávkami plynu a tento energetický monopol použí-
vá jako nástroj k vydírání svých sousedů. Vladimír Putin dlouhodobě 
testuje Západ, kam až mu dovolí zajít,“ míní Terezie Täubelová (stu-
duje mezinárodní vztahy na Columbia University v New Yorku). “Vla-
dimir Putin důsledně aplikuje metodologické pokyny prezentované již 
V.I.Leninem pro uskutečnění podvratných akcí proti demokratickým 
státům,” doplňuje Tomáš Kristlík (právě zakončuje svá bezpečnostní 
studia na Georgetown University). Obsáhlejší komentáře studentů 
najdete na www.nadacezb.cz/naši studenti

Tomáš Kristlík s Madeleine Albright

Houslista Matouš Michal (stipendista z roku 2009) 
čerstvě po promoci na Juilliard School of Music 

Naši stipendisté v Knihovně Václava Havla
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