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ODCHÁZÍ

DĚKUJEME ZA VŠECHNO



Čas běží, letí a pádí a každý má svůj

vyměřený díl. Životní i profesní.  A tak se

stalo, že skončil profesní čas paní ředitelky

zelenečské školy Mgr. Jany Malé. 

Může být na svůj čas hrdá. Díky jí se

podařilo z vesnické malotřídky vybudovat

moderní a krásnou školu s přátm

prostředím, na kterou budou její žáci a

učitelé s láskou vzpomínat. 

Se stejnou láskou a úctou budu vzpomínat

i já na dlouholetou a plodnou spolupráci.

Ona i já jsme prožili svůj profesní čas ve

vzájemném respektu a pochopení a nebylo

to vždycky jen snadné a jednoduché. 

Bez oboustranné snahy a vstřícnosti by se

takový kus práce udělat nepodařilo. 

Jsem přesvědčen, že dnešní ZŠ Zeleneč je

naše společné dítě.

Můj profesní čas taky vypršel a tak přeji

našemu dítěti to, co přejí svým dětem

všichni rodiče - aby rostlo a prosperovalo. 

A paní ředitelce ještě hodně zdraví, sil a

elánu na další cestě, která se před ní nyní

otevírá.

                                 Děkuji.  Michael Husinec

DĚKUJEME



NOVÁ MISE

INVESTIGATIVNÍ REPORTÉŘI ZJISTILI, JAKÁ BUDE DALŠÍ MISE NAŠÍ
PANÍ ŘEDITELKY!

BUDE HVĚZDNÁ. PŘÍMO NADPOZEMSKÁ. PANÍ ŘEDITELKA SE STANE
ČLENEM TÝMU NASA!

ODDĚLENÍ NOVÝCH SVĚTŮ JÍ VYŠLE V KOSMICKÉ RAKETĚ DO OKOLÍ
HVĚZDY ALFA CENTAURI.

TAM JÍ ČEKÁ ŠKOLA PLNA NEZVLADATELNÝCH MIMOZEMSKÝCH
RODIČŮ A JEJICH DĚTÍ. 

MUSÍ JE POLIDŠTIT A NAUČIT SPOUSTU VĚCÍ (NEZNAJÍ PŘÍBOR,
NÁSOBILKU A HOLDUJÍ KANIBALSTVÍ).

MY PŘEJEME PANÍ ŘEDITELCE PŘÍJEMNÝ LET, ÚSPĚŠNOU MISI A
ZÁVIDÍME JÍ NÍZKOU GRAVITACI, 

KTERÁ MÁ BLAHODÁRNÉ ÚČINKY NA PLEŤ. ZELENEČSKÉ DRBNY :-)



ODCHÁZÍŠ
A MY VÍME,
ŽE JE TO
NAVŽDY...

Odcházíš a my víme, že je to navždy, 
odcházíš a my víme, že už se nevrátíš, 
odcházíš a my víme, že to už nikdy nebude stejné, 
odcházíš a kus nás odchází s tebou. 

Ne, to není nekrolog, ani epitaf. Vybrala jsem si
předchozí slova proto, že to tak cítím. 

Milá Jano, 
pro většinu z nás byl nejvýznamnější den Tvého
života 16. srpen 2005, kdy ses dozvěděla, že jsi
vyhrála konkurs na místo ředitelky Základní školy
Zeleneč. Tvůj muž mi kdysi řekl, že ses našla.
Myslím si to také. Ve škole jsi všem otevřela nejen
dveře, ale hlavně své srdce. 

Ne vždy bylo vše jen černé, nebo bílé. Řekla jsi mi,
že někdy nadáváme, ale kdyby bylo potřeba přijít do
školy třeba v neděli večer, většina z nás to udělá.
Ne proto, že dostali příkaz, ale proto, že jim na škole
záleží. 

Kolegyně chtěly, abych vypsala všechny významné
okamžiky Tvého působení ve škole. Všechna
důležitá data, kdy jsi něco velkého dokázala.
 

Já ale nechci psát Tvůj profesní životopis,

protože většina z nás ví, co jsi dokázala. Z

maličké školy dole u rybníka jsi vybudovala

obrovský školní areál v symbolické zelené

barvě. Zelená je barva naděje. Nad ní se

klene veliká duha, která se objevuje, když se

vyjasní. 

Tvoje a také naše škola se rozrůstala a stala

se největším objektem v Zelenči. Konkuruje

třeba restauraci Zeland ☺, protože do

hospody jdou lidé občas, ale do školy chodili

všichni.

Jano, malá jsi pouze jménem. To, co jsi

dokázala, v nás zůstane navždy. Nové

vedení, které po Tobě přijde, to nebude mít

lehké. Neubráníme se tomu, abychom

nesrovnávali. Ve Tvých stopách, které jsi

zanechala, jsou růže. Ne uschlé, nebo

pomačkané, ale vonící. Přála bych si, aby

nikdy neuvadly. 

Říká se, že něco musí skončit, aby něco

nového mohlo začít. Ty určitě začneš dobře.

Jak to ale bude s námi, zatím nevíme. Zase

vzpomenu na duhu, která se nad vším

rozeklene, až bude po bouřce. 

…a kus nás odchází s Tebou. V našich srdcích

budeš navždy a nenahraditelná. 

Přejeme Ti hodně štěstí, stejně jako si ho

přejeme i my. Budeme ho potřebovat. 

Jarmila a věřím, že i většina ostatních kolegů




