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Pomůckářka

Alena Finsterlová
Usnadňuje a zpříjemňuje hodiny pedagogům i dětem. Jak? Vymýšlí a vyrábí nápadité a kreativní
výukové pomůcky. Mohou pomáhat při učení matematiky, jazyků, ale třeba i sociálních dovedností.

A

lena Finsterlová řadu let kritizovala doma „pod vousy“
kvalitu učebnic a materiálů, ze
kterých se připravují její děti
do školy, až souhra několika
náhod zapříčinila, že se jednou rozhodla vydávat pomůcky pod svojí značkou.

Vždycky jsem
šla do všeho
po hlavě
a naplno.
Už od mládí
jsem věděla,
že všechno
budu dělat
na maximum.

VIZITKA
G Narodila se 12. dubna 1984 v Rýmařově.
G Dětství prožila na severní Moravě.
G Vystudovala UMPRUM obor architektu-

ra a design.
G Pracovala jako architektka a designérka.
G Momentálně je na mateřské dovolené

s tříletou dcerou.

Vždycky šla do všeho po hlavě a naplno.
Už od mládí věděla, že ať bude dělat cokoliv, udělá všechno pro to, aby byla její
práce odvedena naprosto dokonale. A tuhle
vlastnost jí už nikdo neodpáře. „Od malička
jsem vyrůstala jen s maminkou a ve velmi
skromném prostředí. Maminka mě vždy
podporovala ve všem, co jsem dělala, jak jen
to bylo možné. Koncem sedmdesátých let
nebylo tolik rozvedených manželství jako je
teď, já jsem byla ve třídě jediná. Když se mi
něco nepodařilo, často jsem ve škole slýchávala: Ty máš trojku, no jo no, ty jsi vlastně
z té rozvedené rodiny... A tak nějak se
ve mně probudila touha být nejlepší, pracovat na sobě a dokázat sama sobě, že zvládnu
vše, co budu chtít, navzdory všem. Moc jsem
si přála, aby na mě byla maminka pyšná.
Hodně jsem na sobě pracovala a šla si neoblomně za svými sny. Už v deseti letech jsem
měla na věci vyhraněný názor a ráda jsem se
učila všemu novému.
Také jsem měla jasno v tom, co budu
dělat, až budu dospělá. Chtěla jsem tvořit,
pomáhat, organizovat, být kreativní a hlavně
dělat věci po svém. Jen jsem si nebyla jistá,
ve kterém oboru to bude. Měla jsem hodně
zálib. Sport, šití, kreativní tvorbu, zvířata,
přírodu. Při volbě střední školy jsme se nemohly s mamkou shodnout. Já jsem toužila
po studiu na oděvní průmyslovce v Liberci,
která ale byla na opačném konci republiky,
a mamka preferovala jistotu, a tou bylo studium na střední zemědělské škole, vzdálené
dvacet kilmetrů od našeho bydliště. Tam
jsem nakonec odmaturovala s vyznamenáním a rozhlížela se, co dál. Bylo krátce
po revoluci, viděla jsem obrovské možnosti.
Přemýšlela jsem o studiu na vysoké škole,
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Tvorba je nejvíc
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