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Impulsy u kávy
Odvážné rozhovory s odvážnými soutěžícími i porotou knihovnické přehlídky OKNA, která proběhla
v Městské knihovně v Sedlčanech v dubnu 2016 (více).
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Autor fotografie Aleny Budkové a Jany Roškotové: Olina Jelenová
Co pro vás znamenala účast v porotě na přehlídce OKNA?
Poctu, čest, nervy a radost.
Uveďte tři vlastnosti, bez kterých se ve vaší práci neobejdete?
Tvořivost, komunikativnost, smysl pro humor – a odbornost považuji za samozřejmost.
Co z vaší práce vás nejvíce baví?
Práce s lidmi.
Existuje literární postava, kterou byste nechtěl(a) potkat a proč?
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Freddy Krueger – noční můra z Elm street. Horor, který jsem četla jako holka a fakt jsem se bála. Od
té doby horory nečtu a Freddyho ve svých snech fakt nechci.
Kdo je vaší největší inspiraci?
Nemůžu říct největší a nemůžu říct jen jeden zdroj – inspirace je všude kolem mě. Kolegyně a
kolegové, kamarádi, knihy, videa, náhodné poznámky... Inspiraci můžu najít všude, jen se musím
dívat a jít jí někdy naproti...
Jaké plány máte pro rok 2016?
Jé, těch je! Plány mám, ale také je občas měním – podle potřeby a momentální situace. Mám v plánu
být užitečná, a aby za mnou byla vidět nějaká práce – v pracovním i osobním životě.
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