
Z mailu JUDr. Jarmily Hanušové:

Milá Ivano a všichni ostatní,  jsem manželka jednoho z Vašich spolužáků a zúčastnila jsem se jako 
nestranný pozorovatel začátku vašeho srazu v den D, hodině H, neboť několik spolužáků jsem znala 
a jak čas běží a  doba zrychluje, není prostor pro časté kontakty a chtěla jsem ty dobré hochy, co před 
33 lety řádili na naší svatbě uvidět. Nebyla jsem zklamána, zdravé "jádro" okolo Velena Pokorného se 
dostavilo v plném počtu... Jakkoliv mé přání pozdravit pár známých se mi splnilo během  deseti minut, 
nemohla jsem místo M opustit. Jak se proti mně valil zástup sympatických dam v nejlepších letech, 
které mi  s úsměvem hned podávaly ruku a navazovaly řeč, která že to jsem.....bylo mi najednou líto, 
že jsem s vámi nestudovala, k matematice vždy chovala směs úcty a odporu a v násobilce 
pokulhávám ještě jako "skorodůchodce". S každou z těch spolužaček bych ráda vypila kávu a snědla 
dortík, s každým z těch  hochů bych si dala biftek a pivo a zhodnotila ligu. Je pravda, že kdo jde na 
sraz, jistě se těší, přináší s sebou radost, dobrou náladu a kladná očekávání, ALE  zúčastnila jsem se 
pár srazů ve své branži (mé shora  zmíněné duševní indispozice způsobily, že jsem vystudovala 
práva) a tolik pozitivní energie jsem nikdy na našich srazech nevnímala. Jste opravdu čisté duše, 
hledající ten soulad ve vědě přírodní a koncentrace tolika Mozků nebyla k přehlédnutí....(.My právníci 
stále pracujeme s lidmi v konfliktu a jako by část těch konfliktů na nás ulpívala ).
Milá Ivano, až ze závěrečné zprávy jsem pochopila, jaká trpělivá mravenčí práce celé akci 
předcházela, děkuji Vám za ni, omlouvám se za všechny, kteří působili potíže, k jedním z nich patříl 
bohužel i můj manžel, který hned věděl, že na sraz půjde, ale jako bývalý učitel rozhodovací analýzy 
se stále nemohl rozhodnout, zda bude platit na účet nebo až na místě... 
Milá Ivano, moudrý Angličanv 16. stol. řekl :"Blázni pořádají oslavy a chytří na ně chodí", to je slogan 
příznačný pro právníky, ALE mnohem moudřejší a rovněž matematiky uznávaný  Démokritos z Abdér 
již 400 let před Kristem pravil:  "Život bez slavností - dlouhá cesta bez hospod", tak ať žije příští Sraz, 
na který se předem hlásím a budu platit včas dle Vašich dispozic...manželka Františka Hanuše

--------------------------------------
Dodatek ze dne 7.6.2006:

Váš sraz na mne opravdu zapůsobil mocným dojmem, takže jsem o něm vyprávěla svým přítelkyním a
shodly jsme se na tom, že lidí, jako jste Vy, je pro společnost velmi třeba - jste tou  vzývanou solí 
země a 
 - je zcela nezasloužené, že v obecném povědomí jsou matematici považováni v lepším případě za 
nepraktické, roztržité podivíny, v horším za sobě nebezpečné "pošuky"
- je smutné, že díky neadekvátnímu finančnímu ohodnocení zejména těch, kdo se orientovali na 
pedagogickou činnost, je učitel matematiky společensky nedoceněn 
- je nespravedlivé,  že v krajním případě  bývá i pohrdán a to třeba i právníky, jimž stačí k absolutoriu 
napěchovat paměť, ale  logika, jaksi uniká a  rozum a svědomí mohou zůstat prázdné...
A proto :
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