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Nar. 8.4.1968 v Praze
CV:
Dnes majitelka a ředitelka agentury MEDIARS (mediální poradenství, pořádání
mediatréninků, pořádání akcí na klíč, tiskové konference, P.R., mediální a reklamní
služby, zastupování umělců), mediální poradkyně, lektorka mediatréninků.
Šéfredaktorka časopisu KOČKOPSINY (o životě psů a koček) – od 2012. Mluvčí projektu
Ochrana obyvatel – od 2007.
Od r. 1990 aktivně působí v ochraně zvířat – konkrétně v kočičích útulcích. Vede Kočičí
Azyl CZ, pořádá osvětové akce na podporu práv zvířat, umisťovací výstavy koček z útulků
ad.
Přehled kvalifikace:

•
•
•

novinářské působení v celoplošném rozhlase a TV (reportérka zpravodajství,
moderace, živé vysílání, specializace na domácí politiku);
pořádání a lektorování mediatréninků; P.R. vč. krizového;
publikační činnost: články v médiích (průběžně), 3 knihy o mediálním prostředí
v ČR (1998, 1999, 2001), 1 kniha "Co dělat v mimořádných situacích" (2008);

•

•
•

manažerská činnost
o pořádání akcí (veřejných i uzavřených/VIP pro firmy)
o reklamní kampaně – plánování a realizace
o vedení vlastní firmy (pořádání akcí, kultura, cestovní ruch, P.R.)
o zastupování umělců – jejich prezentace a propagace;
přímý prodej veřejnosti (hudební nosiče; provoz vlastní restaurace);
jazykové znalosti: anglický (výborně), německý (dobře).

Profesionální praxe:
od 1998 dosud: novinářka, tisková mluvčí, mediální poradkyně
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

tisková mluvčí projektů a VIP klientů
lektorská činnost (PR a mediatréninky)
pořádání akcí na klíč, tiskové konference, PR a mediální služby
vedení a realizace PR aktivit na zakázku
mediální poradenství, krizové PR (pro politiky, firmy ad.)
moderátorka televize „R1 Vysočina“ – vlastní pořad Duel (v r. 2010)
moderátorka "Parlamentní TV 24 CZ" – vlastní pořad 24 minut s předsedy obou
komor Parlamentu (2006-7);
marketing a PR pro umělce klasické hudby
pořádání akcí pro média a veřejnost
majitelka a ředitelka agentury MEDIARS, s.r.o. (od 2001)

1994 – 1998: TV Nova – zpravodajství
•

•
•
•

•

94-96 vedení domácí redakce a nočních zpráv Právě dnes
94-98 reportérka hlavní zpravodajské relace Televizní Noviny
moderátorka nočních zpráv
živé vstupy do vysílání, přímé přenosy
parlamentní a vládní zpravodajství, zásadní události (prezidentské/premiérské
cesty, volby, povodně ad.)

1986 – 1993: Československý a Český rozhlas – stanice Radiožurnál a Praha
•
•
•
•
•

86-90 technické oddělení – plánování natáčení ve studiích
90-91 produkční živého vysílání
91-93 redaktorka a moderátorka zpravodajství, Hovory s premiérem V. Klausem
parlamentní a vládní zpravodajství, zásadní události
moderátorka živého vysílání – dopolední a odpolední "proudy", večerní zprávy

