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Absolvent učitelství pro 1. stupeň a hudební výchovy na PedF v Ústí 

nad Labem působí od roku 1999 na pozici  ředitele a manažera 

Městského divadla Jablonec nad Nisou, o.p.s.. Je také sbormistrem  

a učitelem na ZŠ Mozartova  v Jablonci nad Nisou,.a angažuje  

se i v regionální politice. Krátce vykonával funkci ředitele i v Městském 

Tylově divadle Kutná Hora. Věnuje se koncertní činnosti a spolupracuje 

s médii (reklama TV prima, TV Nova, TV Barrandov, Rádio Contakt 

Liberec, Český rozhlas). 

Vystudovala učitelství pro 1. stupeň na PedF v Ústí nad Labem a později 

na UK speciální pedagogiku a logopedii. V roce 2002 přijala funkci 

ředitelky Městského divadla v Děčíně. V letech 2010 až 2015 pracovala 

jako ředitelka MŠ v Praze. Od září 2015 je ředitelkou Městského 

divadla Mladá Boleslav. K uctění památky na herce a dabéra Rostislava 

Čtvrtlíka založila v roce 2011 z.s. Čtvrtlístek a oslovila ředitele 

Městského divadla Děčín MgA. Jiřího Trnku a Mgr. Lenku Holubcovou 

z Gymnázia Děčín za účelem uspořádat Memoriál Rostislava Čtvrtlíka. 

Letos se koná již XI. ročník s celorepublikovou působností. Občanské 

sdružení odhalilo panu Čtvrtlíkovi v den jeho nedožitých 49. narozenin 

v Olomouci pamětní desku. 

V současné době pracuje jako ředitel Kulturního domu Střelnice ve 

Vrchlabí. V předchozích povoláních se věnoval střídavě pedagogické, 

kulturní a regionálně politické činnosti. Vyučoval anglický jazyk  

a společenské vědy, organizoval zahraniční zájezdy pro studenty 

(především do Dánského království), pracoval v Městském divadle 

Děčín jako zástupce ředitele, kde spolu s Petrem Michálkem pomáhal 

mimo jiné vzniku studentské inscenace Malá mořská víla a následně 

spolu se Sunem Jensenem režijně vedl studentské česko-dánské 

představení Romeo a Julie. 
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Vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, obor chemie - fyzika. 

Od roku 1994 pracuje na Střední zdravotnické škole v Praze, kde 

v současné době vykonává funkci zástupkyně ředitelky školy pro 

všeobecně vzdělávací předměty. Od roku 2013 spolupracuje se 

z. s. Čtvrtlístek. 

 


