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Referenční dopis

Naše občanská sdružení jsme založili z lásky k hudbě, kterou předáváme dál při výuce hudby, při
koncertech, festivalech, při spolupráci s českými a zahraničními kulturními institucemi a při osvětě a
výchově ke kulturnosti a toleranci.
Byli jsme osloveni aktivitou Byznys pro malé podnikatele zúčastnit se jednání se školáky.
Čas a místo jednání byly ovlivněny největší hudební událostí, která se v Praze koná, a sice festivalem
Pražské jaro. Společně jsme zajistili školákům účast na generální zkoušce před zahajovacím koncertem
festivalu Obecním domě. Naši hosté vyslechli Smetanovu Mou Vlast v podání České filharmonie, o
přestávce navštívili hudebníky a na podiu se seznámili s nástroji symfonického orchestru.
Po skončení zkoušky jsme s nimi v prostorách Obecního domu jednali. Na jednání přišli velmi dobře
připravení a informovaní. Způsob vedení diskuze, zapálení pro problematiku a snaha dosáhnout
vytýčeného cíle svědčila o renomovaném vedení kempu Byznys pro malé podnikatele.
Rádi jsme hudebními čísly přispěli i do programu závěrečné slavnosti kempu. Náš věcný dar zahrnoval
abonentní vstupenky na koncerty našich letních festivalů.
Jako nezisková organizace velmi dobře víme, jaké to je žádat o peníze. Proto sympatizujeme se
způsobem vedení Byznysu, kdy znalosti o penězích a komunitě jsou okamžitě procvičovány v praxi.
Zároveň oceňujeme důslednost, se kterou byl Byznys organizován a díky které byly splněny všechny
stanovené cíle.
Jsme přesvědčeni, že aktivita Byznys pro malé podnikatele je velmi užitečná a informace, které děti
získají v útlém věku, jim pomohou v oblasti vlastního podnikání ale i v běžném životě. Jsme rádi, že
můžeme přispět a podpořit tento projekt a věříme, že se spolupráce s mentory této aktivity bude i
v budoucnu opakovat a rozvíjet.

…………………………………..
Ada Slivanská
AMEROPA o. s.

……………………………………….
Jiří Havlík
CORNISSIMO Prague o. s.

