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přátel měl za pár dnů
nový FB našich studentů
Chcete studovat venku? Studenti vám poradí

Josef Hazi

Stipendisté Nadace Zdeňka Bakaly založili na www.facebook.
com/bakalascholars stránky pro všechny studenty, kteří směřují
do zahraničí a hledají užitečné informace.
Náš stipendista Josef Hazi (student fyziky na University of Oxford)
šel ještě dál – uspořádal na svém domovském Gymnáziu v Chebu
besedu o studiu v zahraničí. Přišla více než třetina gymnazistů. Cílem bylo studenty motivovat ke studiu na zahraničních univerzitách
a ukázat, že není čeho se bát. Josef odvyprávěl vlastní příběh o své
cestě na Oxford. Získání nejlepších známek u maturity, podílení se
na výzkumu nanokrystalických diamantových vrstev ve Fyzikálním
ústavu v Praze a příprava na interview. To vše byly kroky, které bylo
nezbytné podniknout, aby si splnil svůj sen. „Věřím, že beseda splnila
účel – motivovala studenty pracovat na tom, v čem jsou dobří, nebo
co je baví.“ Fotografie pořídila Viktorie Kuzmová

Náš student sportuje i učí v Náblusu

Matěj Jungwirth s číslem 176

Nejen studiem je živ náš stipendista Matěj Jungwirth, který za Beloit
College závodí ve školní reprezentaci v přespolním běhu. Matěj sám
dodává: „Před odjezdem do Ameriky mě ani náhodou nenapadlo,
že bych se mohl angažovat ve školních sportech na takové úrovni.
Nicméně stalo se a já bych nemohl být spokojenější: poznal jsem
spoustu nových lidí, intenzivně se věnuji sportu, který mě baví a stal
se ze mě podstatně efektivnější student - tréninky zabírají tolik času,
že nezbývá než být produktivní v čase, který zbývá.“
Matěj v létě navštívil s dobrovolníky z řad studentů i učitelů z Mexika, Nizozemska, Irska a Francie město Náblus na Západním břehu
Jordánu. Pro organizaci Project Hope měsíc učil tamní obyvatele angličtinu a sportovní aktivity. O tom, co mu pobyt dal, se více rozepsal
na stránkách Nadace Zdeňka Bakaly, v sekci STUDENTI POMÁHAJÍ.

Resocializace vězňů pohledem
naší stipendistky

Zuzana Schmidtová (letos vybrána v programu SCHOLARSHIP Nadace Zdeňka Bakaly) chce studovat kriminologii. Zeptali jsme sej na
názor na program Křehká šance, který běží v ČR už druhým rokem a
pomáhá vězňům i závažnějších trestných činů dostat se předčasně
na svobodu. „Já věřím v druhou šanci a věřím v resocializaci vězňů, zároveň je ale nutné si nastavit hranici, která určuje kdo a za
jakých podmínek si ji zaslouží. Pachatelé závažných trestních činů,
v tomto případě myslím úmyslné těžké ublížení na zdraví s možným
následkem smrti, by neměli dostat možnost předčasného propuštění. Zároveň by se jim ale tak jako všem vězňům po propuštění, mělo
pomáhat. Dovolit jim ale zkrátit trest v jeho průběhu nepovažuji za
dobrý signál jak k veřejnosti, tak k samotným vězňům, nebo potencionálním pachatelům.“

Zuzana Schmidtová u letošních pohovorů
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