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OSOBNÍ PROFIL 

Byla jsem již šest let příznivkyní Pirátů, jsem hrdou Pirátkou a členkou prvního Pirátského divadla. Aktivně se zapojuji do 
dobrovolné činnosti Pirátů v našem místním sdružení a ráda pomáhám ostatním. Ve své profesní kariéře se věnuji 
převážně obchodu, marketingu a komunikaci ve státní i soukromé sféře. V ekonomice, účetnictví, smluvní dokumentaci a 
legislativě pracuji více než 25 let. Je mi 57 let, jsem rozvedená, můj syn studuje na prestižní Brown University v USA.  
 
PRAXE A POPIS ČINNOSTI 

2015 – dosud Safex, spol. s r. o. – obchodní manažerka: marketing, nákup a prodej automobilových a stavebních 
fólií, vedení montážních projektů v ČR a v zahraničí 
OSVČ – finanční, organizační a ekonomická poradkyně 

 

2010 – dosud Společnost pro obnovu památek Úštěcka – spolupráce s občanským sdružením na projektech: 
obnova Kalvárie Ostré, putovní výstava „Zničené kostely severních Čech 1945–1989“ 

 

2010 – 2012 Ministerstvo kultury ČR – tisková mluvčí a správkyně rozpočtu odboru vnějších vztahů: společně 
s náměstkyní ministra pro kulturní dědictví šíření povědomí a podpora skutečného zájmu o zachování 
historických a kulturních památek u nás 

 

2000 – 2010 OSVČ – finanční, organizační a ekonomická poradkyně 
 

2005 – 2007 Safina a.s. – manažerka obchodu a marketingu: vedení týmu obchodního oddělení, pověřena 
jednáním s klienty v zahraničí (Německo, Rusko, Belgie)  

 

1997 – 2000 Carrefour Česká republika, a.s., Praha, ČR – manažerka marketingu a komunikace, spolu s prvními 
pěti zaměstnanci implementace francouzské firmy na český trh 

 

1995 – 1996 Úřad vlády ČR, tiskové oddělení – tisková mluvčí porady ekonomických ministrů, odborný pracovník 
tiskového oddělení 

1991 – 1995 Česká televize a Český rozhlas, ČR zpravodajství – reportérka: ekonomika, finance, zdravotnictví a 
kultura 

 
VZDĚLÁNÍ 

ü Vysoká škola ekonomická, Praha, ČR – fakulta výrobně-ekonomická 
ü Cochran Fellowship, U.S.A. – stáž zemědělské výroby, obchodu a marketingu, studium anglického jazyka 
ü Alliance Francaise, Mons, Belgium – studium francouzského jazyka 
ü Mediální školení pro manažery, školení genderové politiky, kurz angličtiny pro manažery  
ü Carrefour France (Paříž) – manažerská školení obchodu, marketingu, komunikace a PR 
ü Seminář – „Elektronizace ve veřejných zakázkách“ 

 
JAZYKY 

ü čeština – plynně, rodilý mluvčí 
ü francouzština – plynně, tlumočení u stolu: Diplome Supériéur d‘Alliance Francaise – stupeň B2 
ü angličtina – plynně: Cambridge First Certificate in English FCE – stupeň B2 
ü ruština – pasivně: SEŠ Ústí nad Labem, VŠE Praha – stupeň A2 

 
AKTIVITY A ZÁJMY 

ü dobrovolnická činnost pro Piráty a Ukliďme Česko, první Pirátské divadlo 
ü předsedkyně kontrolní komise ZO ČZS - vzorová osada Skalka 
ü místopředsedkyně SVJ Studentská 7 
ü pověřená zastupitelstvem MČ Praha 6 oddáváním 
ü zahradničení – práce na třech zahradách v Praze a v malém lese 
ü basketbal – hráčka prvoligového týmu basketbalistek ČSSR, 13 let druholigového týmu, členka výběrového 

basketbalového týmu „Olympijských nadějí“ 
ü jogging, cestování, divadlo, kulturní dědictví 

 

 
JINÉ ZNALOSTI 

ü práce s PC – Microsoft Office, GitHub a Redmine 
ü řidičský průkaz skupiny A,B 

V Praze dne 13. ledna 2019 


