Kdo si kreslí vidí za roh
nemá-li místo mozku tvaroh
štajfuje se k výkonu
zmáčknutého citrónu
Zdálo by se, že zdatně fungující mozkové buňky už nepotřebují k uspokojivým výsledkům jiné schopnosti. Ale právě jako ten, kdo zvládá silné spřežení, musí mít také odvahu, vytrvalost a houževnatost úměrnou silám, které ovládá. Katka není žádné ořezávátko. Už při prezentaci jejích domácích prací při přijímačkách na uměleckou školu v Jihlavě docházelo k nestandardním situacím. Standardně nepříznivá situace při přijímačkách je, když uchazečovy domácí práce jsou nedostatečné jak kvalitou, tak i množstvím. Opačná nálada nastala, když Kateřina předložila velký počet velmi kvalitních prací. Rozpaky se pohybovaly od nevyřčených podezření, že to nejsou práce představovaného posluchače, až k imaginárním nařčením z nějaké zvláštní sugesce. Přijata byla s podezíravým pokyvováním hlavou. Některé z tady vystavených prací byly předloženy tehdy v lednu 2005. Od té doby kvalita prací ještě stoupla, jak račte posoudit sami. Hlavně zintenzivnilo další úsilí dnes již studentky jihlavské grafické školy po zdokonalení výtvarného projevu. Spolupracuje nadále a samozřejmě i přes prázdniny v naší M.U.Č.Í.R.N.Ě. (název přípravky budoucích studentů výtvarných škol), ale i v Kurzu Lukáš, se stejnou vervou, zaujetím a důkladností, jako před přijímacími zkouškami. Tady jsou kořeny již zmíněné sugesce. Je to totiž autosugesce v tom nejlepším slova smyslu. Tu bychom si všichni přáli, aby vyvíjely všechny naše venkovské děti ze všech regionů. Ne falešné natřásání ve zbytečně drahých šatech, které jim financují rodiče, ne napodobování mělkých a kýčovitých postav z televizních seriálů a ne problémové zdvihání sebedůvěry tabákem, alkoholem a drogami, ale cíleným zdvíháním svých skutečných kvalit k naplnění lidského údělu.
Tento posudek nechce omračovat ani znervózňovat. Chce jen každého upozornit, že kromě našich nových ratolestí, které se někdy zviditelňují až příliš okázale, existuje dost velký počet mladých, kteří v klidu pracují na vylepšování svých schopností. Toto svědectví v dnešní vzrušené době by vás mělo uklidňovat i pro budoucnost.   
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