Ten nežil, po kom
dobrá pověst nezůstala.

Velmi zarmouceni a hluboce otřeseni oznamujeme všem současným
a bývalým žákům, kolegům a přátelům školy smutnou zprávu
o náhlém tragickém úmrtí naší dlouholeté kolegyně, paní

Mgr. Jany Hořejší
Opustila nás náhle v úterý 7. července, aniž se stačila s kýmkoli rozloučit. Odešla
v plné síle, překypujíc elánem a spoustou nápadů, zbude po ní prázdné místo, které nám bude
stále připomínat, o jakého skvělého člověka jsme přišli.
Na naše gymnázium přišla ze Smečna, studovala zde v první polovině 70. let,
maturovala v roce 1975. Potom se sem vrátila v roce 1991 a začala učit předměty své
aprobace – výtvarnou výchovu a též český jazyk. Přišel v ní člověk plný estetické invence,
věnující se svým žákům bez ohledu na čas, podněcující a rozvíjející v nich výtvarné a vůbec
umělecké cítění, ale také pěstující jejich osobnost a dobré charakterové vlastnosti. V tom jim
byla sama nejlepším příkladem. Učila své svěřence také kulturně žít, potřebovat krásu jako
součást života, učila je tuto krásu vidět a nalézat. Nejenže absolvovala se studenty mnoho
výstav ve Slaném a v Praze, dokázala vybudovat i malou školní galerii, kde se konaly a konají
pravidelně autorské výstavy prací nejnadanějších žáků.
Mnozí rádi vzpomínají na letní výtvarné kurzy probíhající v Itálii nebo někde
v přírodě u nás, další určitě nezapomenou na četná vystoupení pro veřejnost v rámci školních
akademií, nebo pro spolužáky při příležitosti Vánoc a podobně, kdy mohli předvést své
schopnosti a kreativitu. Nad vším tím bděla a byla zároveň nejdůležitějším organizátorem
a tvůrcem. Řada jejích žáků odmaturovala z výtvarné výchovy a někteří pokračovali
a pokračují ve zvolené umělecké dráze. Je možno říci, že svou činností výrazně pozvedla
estetickou úroveň celého gymnázia. Nelze opomenout ani její velkou účast při přípravě oslav
350 let školy nebo záchranu starobylé tvrze v Neprobylicích, kterou zakoupila, s rodinou
opravila, a tím zachovala pro další časy.
Byla to velmi dobrá kolegyně, čestná a charakterní žena, empatická k problémům
nejen žáků, ale také svých spolupracovníků. Byla vždy ochotná pomoci, porozumět,
neodsoudit bez znalosti věci.
Takto jsme ji znali, takto na ni budeme vzpomínat. Přejme jí věčný klid.
Čest její památce.
Kolektiv učitelů a žáků
Gymnázia Václava Beneše Třebízského v Slaném
V Slaném 9. července 2015

