Vážení a milí členové Asociace ředitelů ZŠ ČR,
včera jsem vám rozeslala smutnou zprávu:
10.2.2019 prohrála svůj boj s těžkou nemocí Hana Bažantová.

Byla jsem s ní v mysli, občas i slovem. Chtěla moc bojovat, ale její síla a touha žít byla poražena.
Jen velmi těžce se mi hledají slova, ale reakce členů asociace mi pomohou















Měl jsem Hanku rád a nemohu uvěřit, že to je pravda.
Hanka byla skvělý člověk, který odešel jindy, než měl
Jsem zdrcený a mám slzy v očích. Vzpomínám s úctou.
To je mi velmi líto! Jsem v šoku..... Děkuji, že tam budete za nás všechny.
Odešel moc hodný, kamarádský a obětavý člověk.
Je to pro mne velká rána, protože jsme se znali hodně dlouho, měl jsem ji rád jako kamarádku a velice
jsem si vážil její práce ve škole i v naší asociaci. Bude nám, po všech stránkách, velmi citelně chybět
Hani, je mi to moc líto, měla jsem Hanku ráda.
Stále jsem věřil, že vše dopadne dobře. Hanka mne po celou dobu, co ji znám (a je to docela dlouho),
nikdy nezarmoutila. Včera poprvé.
To je hrozně smutná zpráva. Nemůžu tomu uvěřit, tečou mi slzy,…
Pořád se z toho nemůžu vzpamatovat. Chodívaly jsme spolu také do divadla. Ještě nedávno jsem s ní
mluvila, byla silná a konečně trochu veselejší. Naplnilo mne to nadějí...Ale stejně ji budu pořád vidět
usměvavou, dovedla dobrou náladu rozdávat po náručích
Taková skvělá ženská.
...je mi z toho smutno a těžko.
Brečím tady, byla to skvělá žena, měl jsem ji moc rád. Ach jo…

Milá Hani, budeme s Tebou na Tvé poslední cestě a v našich myslích zůstaneš stále s námi.
Byla jsi člověkem, nejen členem, vím, že jsi měla ráda život, měla jsi ráda lidi a to nejen nás z asociace.
Byla jsi vždy výborným parťákem, profesionálem ve své práci, kamarádkou….nezapomeneme.
Navždy s úctou a se slzami v očích
Hana Stýblová

