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V současnosti se věnuje svým tvůrčím koníčkům a výsledné výrobky distribuuje svépomocí. 
Momentálně marně hledá pražské kompletně bezbariérové prostory pro realizaci hmatové 

výstavy vlastní keramiky. Drží se však životního hesla své kamarádky: „Sny jsou od toho, 

aby se plnily.“ A tak si je plní 😊 

 

„Škola mi dala skvělá dlouhodobá přátelství 
nejen mezi spolužáky a studenty obecně, ale 
i mezi vyučujícími. Naučila mě, že lidi 
mnohdy nemáme rádi proto, jací jsou 
zvnějšku, ale měli bychom je mít rádi pro to, 
co dělají nebo jak to dělají. Někteří lidé v této 
škole mě svým chováním přesvědčili, že věci 
nejsou vždy takové, jaké se zdají. Také jsem 
ve škole zjistila, že jsou lidé, kteří mají 
zvláštně seřazené priority, i to je věcí 
poznání. Škola mi také dokázala, že změna 
nemusí stoprocentně vždycky být změnou 
k horšímu. Ba naopak. Ale přiznávám 
otevřeně, že jsem zažila i situace, které bych 
ráda, kdyby nikdy nevznikly, třeba příhoda 
s mou vodicí psí parťačkou.  

Ve škole jsem zažila krásné předvánoční 
konce školy v podobě povedených besídek 
a skvěle zorganizovaných adventních dílen, 
na kterých i ten, co si o sobě myslí, že je ten 
nejméně šikovný na planetě, měl možnost 
pod vedením fajn vyučujících vytvořit krásné 
věci. Díky škole jsem měla šanci se s výplody vlastní tvorby zúčastnit několika soutěží a na 
některých být dokonce úspěšná. 

Myslím, že nikdy nezapomenu na tolerantní a usměvavou vyučující se smyslem pro humor, 
paní Kláru Eliáškovou; vlídnost paní profesorky Jany Buškové; člověka s velkým srdcem 
a umem naučit angličtinu, paní Zuzanu Petržilkovou; skvělého vyučujícího účetnictví pana 
Macháče, který vždy vše s klidem a srozumitelně vysvětlil; paní profesorku Blanku Císařovou, 
jejíž hodiny obchodní korespondence mi hodně daly; v neposlední řadě ani na pana 
profesora Žďánského a jeho hodiny matematiky, na pana Jelínka, odborníka přes techniku 
či na zábavné hodiny tělocviku a zeměpisu s paní profesorkou Paďourovou. Skoro všichni 
jmenovaní měli svoji větu, která je charakterizovala, a říkali ji co hodinu. Čímž se bavil celý 
náš ročník a já na to teď ráda vzpomínám." 


