
„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší 

učitel inspiruje.“ 

Tento citát kdysi dávno pronesl americký spisovatel Charles F. Browne a je až s 

podivem, jak moc je aktuální, když hned dvě inspirující učitelky co nevidět opustí brány 

bohuslavické základní školy a uzavřou tak jednu zásadní životní etapu. 

Řeč je o Mgr. Janě Hladíkové a Janě Matoulkové, pro které budou letošní školní 

prázdniny už těmi posledními, ať už ve funkci ředitelky - učitelky anebo učitelky - 

vychovatelky, jelikož obě dámy odcházejí na zasloužený odpočinek, při kterém se namísto 

školních dětí budou věnovat už jen svým vnoučatům. 

 

 

Mgr. Jana Hladíková 

 

Jana Hladíková uzavírá učitelskou kariéru s více než třiceti osmi lety pedagogické 

praxe. Není proto překvapením, že jakožto nejzkušenější nejčastěji učila právě ty nejmenší. 

Na sklonku osmdesátých let nastupuje do funkce ředitelky a vzápětí buduje základní 

školu o pěti ročnících. Její působení lze jednoduše zhodnotit úryvkem z poslední inspekční 

zprávy: „Ředitelka školy zodpovědně a velice pečlivě plní všechny své povinnosti, její způsob 

řízení lze hodnotit jako velmi dobrý. Výrazným prvkem školy je vstřícné, laskavé a 

kooperativní klima.“ Právě ve vytvoření silného a spolupracujícího týmu, který zažil 

jednadvacet ministrů školství, se nejvíce projevily manažerské schopnosti Jany Hladíkové. 



Inspekční zpráva pak už jen uzavírá slovy: „Kvalifikované učitelky a vychovatelky ZŠ realizují 

velice kvalitní výchovně vzdělávací proces a zájmovou činnost žáků.“ což je vysvědčení s 

vyznamenáním, kterým se ne úplně každý ředitel může pochlubit.  

 

 

Jana Matoulková 

 

Pokud je Jana Hladíková vůdčí osobností, chceme-li hlavou školy, tak Jana 

Matoulková je bezesporu kulturním srdcem školy. Zcela unikátní vztah k dětem v kombinaci s 

literárním a hudebním nadáním dokázala přetvořit do akcí, jako jsou pravidelné besídky ke 

Dni matek anebo Broučkiáda. Nemluvě o nespočtu kroužků, které za svoji dvaadvacetiletou 

pedagogickou kariéru vedla.  



Ve výčtu aktivit je třeba se zastavit i za branami školy a byla by škoda nevyzdvihnout 

alespoň některé. 

Oběma dámám totiž není cizí ani veřejná činnost. Jana Hladíková je nejdéle sloužící 

zastupitelkou v historii obce. V zastupitelstvu zasedá permanentně od roku 1994 a na svém 

kontě má už šestinásobné zvolení. Jana Matoulková vedla kandidátku Občanského fóra v 

roce 1990 a podílela se tak na porevolučním rozvoji obce. Ještě jednou kandidovala, byť už 

jen na zadním a takřka nevolitelném místě kandidátky, v roce 1998, kdy ji obrovský volební 

výsledek vynesl do funkce místostarostky.   

Obě pojí i hudební nadání. Jana Hladíková je dodnes aktivní členkou pěveckého sboru 

Kácov. Jana Matoulková pak hrdou nositelkou odkazu sbormistra Františka Krahulce. 

Společenská obětavost Jany Matoulkové by vydala na samostatnou knižní publikaci. V 

podstatě nikdo v Bohuslavicích se tak výrazně nezasloužil o rozvoj kulturního dění, jako právě 

ona. 

Jana Matoulková položila základy a po léta spoluorganizovala dnes již legendární 

Pohádkový les, který zejména v devadesátých letech trhal rekordy v návštěvnosti, když 

pohádkově-naučnou trasou přírodou procházely tisíce dětí s jejich rodiči či prarodiči. 

Nemluvě o participaci na divadelních představeních, koncertech, dětských karnevalech či 

výletech, organizaci masopustu a dalších aktivitách. 

Po několik desetiletí svými články - obohacenými básničkami - otevírala vydání 

obecního zpravodaje, kam přispívala i za další zájmové organizace, ve kterých působila.  

V roce 1988 svědomitě převzala pomyslnou štafetu ve psaní bohuslavické kroniky, 

kde po sobě zanechává ty nejkvalitnější záznamy.  

Jana Matoulková se nikdy nevyhýbala ani společenské odpovědnosti. Vzhledem k 

jejím řečnickým a spisovatelským dovednostem patří mezi okruh řečníků, kteří jsou s 

důvěrou oslovováni, aby promlouvali na pietních aktech a posledních rozloučeních. 

Je-li vhodné nejen začít, ale zároveň i skončit citátem, nabízí se jeden od Alberta 

Einsteina: „Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat.“ 

Dovolím si poděkovat za všechny, ve kterých tyto dvě renesanční dámy probudily onu radost 

tvořit a hlavně poznávat.  

 

Mgr. Milan Školník 

 


