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Po druhé maturitě se několik let 
zdokonaloval v různých kurzech 
angličtiny a počítačových dovedností. 
V současné době studuje druhým 
rokem tříletý obor Rekondiční a 
sportovní masér na Střední škole 
Aloyse Klara v Praze Krči. Ve volném 
čase se věnuje poznávání zajímavých 
historických míst a přírodních lokalit, 
rád cestuje a také si rád trochu 
zasportuje – v zimě na běžkách, v létě 
na tandemovém kole, hodně rád plave. 

 

„V Butovicích mě obzvlášť kladně 
zaujal přístup učitelů, který byl odborný, ale současně uvolněný až rodinný. V průběhu 
8 let studia jsem měl příležitost poznat skoro všechny učitele a většinu z nich jsem si 
opravdu oblíbil. Při češtině, což byl můj oblíbený předmět, jsem vždy se zaujetím 
poslouchal výklad a předčítané ukázky paní Kučerové, která dovede zaujmout. S úsměvem 
na tváři vzpomínám na paní Buškovou, která přitažlivým způsobem a mnohdy s humorem 
dokázala naplnit hodiny biologie. Nesmím také opomenout paní Hozovou, která byla na 
gymnáziu mou třídní učitelkou. Hodiny matematiky pro mě sice byly náročné, ale jako 
člověk uměla být velmi vtipná a vstřícná. Jsem jí za to vděčný. 

Po gymplu jsem rád zůstal na stejné škole a nastoupil do právě se otevírajícího oboru 
sociální činnost. Tento obor se mi líbil mimo jiné pestrostí předmětů. V prváku to byla 
psychologie a právo, které vyučovala sociální pracovnice školy a rovněž skvělá učitelka se 
smyslem pro humor paní Loudová (dnes provdaná Haňová). K dalším předmětům patřila 
psychologie a dějepis s paní Zichovou, ostatně její dějepis mě bavil již na gymplu spolu se 
společenskovědním seminářem, který ho doplňoval. Prima byla i nová paní učitelka třídní, 
Hedvika Haráková. Ve druháku přišly další zajímavé předměty s paní Kučerovou 
(pedagogika), estetika s paní Eliáškovou a obchodní korespondence s paní Wagnerovou. 
Pro sociální problematiku mě v odborných sociálních předmětech nadchla paní Seifertová.  

Kromě samotného studia jsem na své střední škole ocenil pestrost různých aktivit, jakými 
byly adaptační kurz, lyžák, turisťák, maturitní ples a také akce pořádané spolkem Viděno 
hmatem – literární toulky, zájezdy do Chorvatska a Itálie, procházky Prahou a spousta 
dalších. Jsem pevně přesvědčen, že se jedná o velmi přínosné akce, které nám umožnily 
poznat učitele i spolužáky z jiného úhlu pohledu než jen toho školního. V souvislosti se 
sportovními aktivitami nemohu nezmínit paní Paďourovou, učitelku zeměpisu a výbornou 
sportovkyni. Díky volnočasovým akcím, kterých jsem se pravidelně účastnil, jsem se setkal 
také s panem Řezkou, vychovatelem internátu a vynikajícím organizátorem. 

Ze školy jsem si mimo jiné odnesl několik přátelství, která vydržela až dosud. Za všechna 
chci zmínit alespoň svého velkého kamaráda Michala Janíka, který mi vždy pomáhal 
zvládnout všechny obtíže související s mým zrakovým a sluchovým postižením, a byl a 
stále je skvělým a spolehlivým přítelem.“  


