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Jaké studenty podporujeme?

15. května 2013
uzávěrka přihlášek

V lednu jsme vyhlásili program SCHOLARSHIP, v němž čeká 10 milionů korun pro ty nejlepší studenty směřující na prestižní zahraniční
univerzity. Tyto univerzity se z velké části nacházejí v USA a Velké
Británii a více než postavení na jakémkoli žebříčku za ně hovoří jejich
jméno a tradice. Žádný studijní obor předem nevylučujeme ani neupřednostňujeme.
Uzávěrka pro přihlášky v programu SCHOLARSHIP je 15. května, pohovory před hodnotící komisí budou v září (fotografie dokumentuje
loňské pohovory). Tento termín je nastaven zejména pro nadějné studenty, kteří o studiu na kvalitních univerzitách uvažují, ale obávají se,
zda na to budou jejich rodiny mít dostatek financí. Přijímací zkoušky
na většinu univerzit probíhají na podzim či v zimě, držitelé našeho
stipendia je tedy mohou absolvovat s klidem, že mají pro svá studia
zajištěno financování. Studenti, kteří jsou na univerzity již přijati, se
o naše stipendium mohou ucházet také.

Plány našeho prvního prezidenta

V době, kdy Česko poprvé volilo přímo svého prezidenta, vybírali prezidenta Bakala Scholars i naši stipendisté. Stal se jím Dominik Miketa
studující na Oxfordu.
„V současné době jsem přesně v té fázi studia, kdy člověk mění své
dlouhodobé plány každý druhý den. Za pět let chci studovat doktorský program, ale musím se rozhodnout, zda ve fyzice, či ve filozofii. Chci se naučit efektivnější komunikaci a šířit v české společnosti
myšlenky velkých liberálních společenských hnutí tohoto i minulého
století. Jako prezident Bakala Scholars budu organizovat návštěvy
škol a motivovat mladé lidi ke studiu. Mezi šedesáti stipendisty programu SCHOLARSHIP najdeme studenty ze všech příchutí středních
škol. Společně víme, jak nadaci prezentovat učitelům, žákům a studentům.“
Jak vypadá Vaše studium na Oxfordu?
„Jako fyzik vím stále více, jako filozof stále méně.“

Knihovna Václava Havla nejen pro studenty

Zdeněk Bakala je také mecenášem Knihovny Václava Havla (KnVH).
Jejím posláním je dokumentace a výzkum moderní české historie
s důrazem na šíření myšlenek a díla Václava Havla.
V pražské Řetězové ulici KnVH pořádá nejrůznější semináře, autorská čtení, výstavy, koncerty a divadelní představení. Co ocení mimopražští a taky naši stipendisté studující v zahraničí – řada z těchto
akcí je přístupná na youtube (http://www.youtube.com/user/
knihovnavaclavahavla). Informace pro středoškoláky - KnVH každoročně vyhlašuje soutěž o nejlepší studentský esej, mladí autoři
se třeba v roce 2012 rozepsali o tom, jakého chtějí mít prezidenta
(fotografie je z vyhlášení v prosinci 2012).
Na jaro KnVH mimo jiné připravuje výstavu Antikódy Václava Havla
(12. března na piazzetě Národního divadla) a tři knihy: Hovory v Lánech 1990, Příležitostný portrét Václava Havla a Miloš Havel - český
filmový magnát.
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