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Dominika – boxující architektka

V lednu si Bakala Scholars (60 stipendistů Nadace Zdenka Bakaly)
zvolili svého prezidenta Dominika Miketu a viceprezidentku Dominiku Demlovou. Ta chce studovat architekturu na některé z předních
světových univerzit. „Především mě zajímá, jakým způsobem jsou
uchopeny a chápány základní koncepty architektury, jako forma či
prostor, v různých kulturách. Pokud zrovna někde nekreslím, nevytvářím nebo nerozebírám filosofické texty o architektuře, věnuji se
svým dalším zálibám, mezi které patří různé sporty od lyžování po
kickbox.“
Dominika úspěšně prošla pohovory SCHOLARSHIP v říjnu 2012,
s příslibem stipendia od nás dělala přijímací zkoušky na své vysněné
univerzity.
„Stipendium Nadace Zdeňka Bakaly mi dovolilo hlásit se na školy, na
které bych předtím ani nepomyslela. Kromě finanční podpory při studiu jsem se díky nadaci seznámila se skutečně obdivuhodnými lidmi
z celé republiky, kteří se brzy stali mými dobrými přáteli.“

Matěj – byznys i hokej

„Ani náboženství, ani vlády nejsou nejvlivnějšími silami na této planetě. Je to byznys a proto jsem se rozhodl ho studovat,“ říká v promovideu programu SCHOLARSHIP na www.nadacezb.cz Matěj Šenkárčin, náš stipendista z roku 2010. Studuje na Wharton School of
Business (WSB) na University of Pennsylvania. Jeden semestr strávil
na Goethe Universität ve Frankfurtu.
„Mohu teď z vlastních zkušeností potvrdit, že jádro výuky se v obou
částech světa tolik neliší, hlavní rozdíl je v přístupu profesorů a studentů k individuálním cílům vzdělání.“
Matěj se dále stal viceprezidentem Wharton Europe (sdružení evropských studentů na WSB), kapitánem mužstva ledního hokeje
a předsedou Penn týmu meziuniverzitního investičního fondu Global
Platinum Securities (na fotografii je Matěj vpravo).
„Studium v zahraničí zůstává těžko dosažitelnou metou, kterou právě
Nadace talentovaným studentům přibližuje. Mám pocit, že jsem dostal šanci růst jako málo mých vrstevníků a že jsem ji využil naplno.“

ASPEN INSTITUTE PRAGUE

V létě 2012 zahájila za výrazného přispění manželů Bakalových
svou činnost neidelogická a nestranická organizace Aspen Institute Prague (AIP). Tato obecně prospěšná společnost vytváří prostor
pro setkávání osobností z politiky, kultury, médií i podnikatelské sféry
a propojuje světy, které spolu nekomunikují. Loni v AIP absolvoval
svou letní stáž náš stipendista Jakub Langr, podobná možnost čeká
i na další Bakala Scholars. Červencové zahajovací konference se zúčastnili i naše stipenidisté (na fotografii).
Institut se soustředí na tři programové oblasti: Leadership, Policy
a Public. Jejich prostřednictvím podporuje rozvoj budoucích lídrů,
poskytuje jim stipendia na aspenské semináře a umožňuje kontakt
s jejich zahraničními kolegy. Aspen Prague také organizuje uzavřená
expertní setkání na aktuální politicko-ekonomická témata, pořádá
mezinárodní konference a vydává čtvrtletník Aspen Review Central
Europe atp. Více na www.aspeninstitute.cz nebo www.facebook.
com/AspenInstitutePrague.
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Vzdělání je nejlepší investice

