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Naše stipendistka v poušti 
Jitku Bolchovou v roce 2010 Nadace Zdeňka Bakaly finančně pod-
pořila při studiu “rozvojové medicíny” v Berlíně. Letos byla lékařkou 
dobrovolnicí u mongolských pastevců v projektu mobilních ordina-
cích organizovaném Člověkem v tísni. „Myslela jsem si, že Mongol-
sko, rozvojová země, bude plné infekcí, čekala jsem třeba i mor. Ale 
drtivá většina chorob, se kterými jsme se tam setkali, byly civilizační. 
Hypertenze, vysoký krevní tlak, cukrovka, srdeční problémy, gastro-
intestinální problémy... Tamní prameny, ze kterých pastevci pijí, mají 
v drtivé většině vysoký obsah minerálů, což vede k tvorbě žlučových 
kamenů a žlučových kolik. A k tomu je strava Mongolů masitá a ve-
lice tučná.“ S akutní péčí, na jakou je ve své domovské nemocnici na 
Bulovce zvyklá, se osobně nesetkala. Zato kdykoliv, když navštívila 
jurtu, tak ji v duchu mongolské tradice pohostili. Někde masem (od 
koz přes skopové, koňské až velbloudímu), jinde typickým slaným ča-
jem či nermelem, což je pálenka z kravského mléka. 

Spolupracujeme s Českými hlavičkami 
České hlavičky jsou soutěží pro talentované středoškoláky v technic-
kých a přírodovědných oborech. Finalisty letošního ročníku soutěže 
jsme 23. listopadu pozvali do sídla Bakala Crossroads Partners. Na 
místě se studenti mohli dovědět, jaký je potenciál jejich studentské 
práce očima investora, jak a kde shánět finance pro podporu svého 
projektu či rozjezdu firmy, jaký je životní cyklus vynálezu i firmy aj. 
Získali cenné rady, jak si ochránit svůj nápad, kdo jsou „andělští in-
vestoři“ i kde a jak hledat a oslovit zákazníky.
Sami se podělili se svými čerstvými zkušenostmi. Třeba Jan Kellner 
a jeho tým v soutěži uspěli s projektem mechanických 3D tiskáren, 
jednoduchých a dostupných. Umí vytvořit několikacentimetrovou 
trojrozměrnou kopii speciálně nasnímaného předmětu.
Ondřej Žídek (ve své práci srovnával ceny mobilních operátorů) 
donutil mobilního operátora, aby snížil ceny za volání. Jak? Dopis 
napsal přímo ředitelce. V angličtině. Pro všechny své přátele a známé 
má při komunikaci s (nejen) operátory jednoduchou radu – nenechat 
si nic vnutit a chtít pro sebe to nejvýhodnější. „Pokud to nebude vý-
hodné i pro prodávající, tak vám to neprodají.“
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Jak je důležité samostatně uvažovat 
 ... stipendisté Nadace Zdeňka Bakaly většinou vědí. Jedním z nich 
je i  Minh Tri Pham (na obrázku), student pražské Německé školy. Ve 
své eseji se rozepsal: „Už dlouho se zajímám o finanční trhy. Dychti-
vě jsem je studoval, četl jsem knihy, surfoval po internetu a navště-
voval nejrůznější semináře. Veškeré popisované myšlenky, včetně 
odborných analýz, vypadaly tak důmyslně, že mě nikdy nenapadlo 
pochybovat o jejich užitečnosti. Až během pracovní stáže u jedné 
české investiční banky jsem si uvědomil, že je téměř nemožné se na 
trhu prosadit s takto jednoduchými modely. Jak je to možné? Většina 
postupů, o kterých se člověk dozví v knihách nebo na obchodních 
akademiích, jsou chytře vytvořené nástroje toho, jak ošidit maloob-
chodníky s nedostatkem kapitálu. Nejpravděpodobnějším cílem ta-
kových triků jsou lidé, kteří nedokáží samostatně uvažovat. Právě jen 
takovým lidem nedojde, že nikdo nikdy nebude chtít zveřejnit úspěš-
né a výhodné obchodní strategie...“
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