Podporuji
Struny podzimu - Hudba je nejčistším uměním, které nevyžaduje od příjemce žádné
znalosti nebo kulturní kontext a proniká přímo k duši, což mě na ní nejvíc baví. Právě proto
dlouhodobě podporuji festival Struny podzimu, který patří mezi výjimečné kulturní podniky
a každoročně nabízí ty nejhlubší umělecké zážitky pro naše uši. O hudbě není třeba říkat
mnoho slov, je lepší si ji poslechnout. Těším se na hvězdy letošního ročníku a magickou
atmosféru, kterou do české metropole přinesou.
Národní divadlo - Velmi rád podporuji českou kulturu a proto jsem již několik let členem
mecenášského klubu Národního divadla.
SWCSummit - Dlouhodobě podporuji startupový akcelerátor UP21, který každý rok pořádá
v Praze soutěž o nejlepší startupy.
Tomáš Kačo - Výjimečné talenty si zaslouží podporu. Tomáš Kačo, pianista, skladatel a
zpěvák mezi ně rozhodně patří. Chce se stále zlepšovat a rozvíjet, proto jsem podpořil jeho
studium na Berklee College of Music v Bostonu.
CTU Cartech - Dlouhodobě podporuji studentskou formuli. Formula student je soutěž, ve
které studenti využívají vědomosti získané při studiu k návrhu, výrobě a provozu funkčního
závodního vozu, se kterým následně soutěží proti ostatním vysokým školám z celého světa.
Tým se skládá z průměrně 30 studentů z Fakulty strojní a Fakulty elektrotechnické ČVUT v
Praze.
K2 Vlastní cestou - Dokument režisérky Jany Počtové zaznamenává předehru a průběh
expedice Dream to K2 amatérské horolezkyně Kláry Kolouchové, která po dvou
nezdařených pokusech (2016, 2018) podnikla v létě 2019 úspěšnou cestu k vrcholu druhé
nejvyšší a také nejobtížnější hory světa, zvané též Čchokori.
Hejného metoda - to je hravá forma matematiky a rozvoj měkkých dovedností dětí.
Dlouhodobě podporuji inovativní způsob výuky matematiky, který děti baví a zbavuje je
zbytečného strachu z tohoto předmětu.
Skautský institut - Podpořil jsem vznik sídla Skautského insitutu na Staroměstském
náměstí v Praze a také v Brně. Skautský institut dělá vše pro to, abychom zanechali svět
lepší. Pokračuje v tradici a zkušenosti skautského hnutí, kde hledá inspiraci pro současnou
společnost, a ve společenském dění zase inspiraci pro skauting.

