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Narodila jsem se v Žatci, vyrůstala jsem zde a zde také nadále žiji a pracuji.  

Prakticky již od dětství jsem měla ráda přírodu, zvířata a rostliny.  Díky rodičům jsem 

získala lásku k historii, která se stala mým koníčkem v dospělém věku. Navštěvovali 

jsme památky, hrady, zámky a města, kde jsme se seznamovali s historií.  

 

Již od první třídy základní školy jsem měla velký sen – pracovat v laboratoři. 

Ten sen mne provázel až do dospělého věku a díky studiu na Střední zemědělské a 

technické škole v Žatci se mi také splnil. Nastoupila jsem do Výzkumného a 

šlechtitelského ústavu chmelařského v Žatci (nyní Chmelařského institutu), kde 

pracuji dodnes. Pracuji v laboratoři, která je zaměřena na biotechnologie, virologii a 

zejména ozdravování chmele od virových chorob.  Dá se říci, že práce se mi stala 

skoro koníčkem, je velmi zajímavá, perspektivní a neustále mi přináší nějaké výzvy v 

podobě nových úkolů a projektů. 

 

Po několika letech v zaměstnání jsem si vzdělání v oboru chmelařství rozšířila 

opět na Střední zemědělské a technické škole v Žatci absolvováním pomaturitního 

studia chmelařství. A mnoho let na to jsem se ještě rozhodla ke studiu na České 

zemědělské univerzitě v Praze, kde jsem se zaměřila na rostlinnou výrobu a později 

na hospodářskou politiku.  

 

Má práce, ale i cestování, četba odborné literatury a historické beletrie, vliv 

prostředí ve kterém jsem žila, utvářely mé zájmy a záliby. Mám ráda historii, zaměřuji 

se na starověký Egypt a Templářský rytířský řád. Koníčkem se mi rovněž stal zájem 

o historii pěstování chmele. No a vzhledem k tomu, že pracuji s rostlinami, přesněji s 



jednou rostlinou – chmelem, můj zájem směřuje i k dalším rostlinám. Zajímám se o 

exotické rostliny. A v neposlední řadě můj zájem „zemědělce“ je nasměřován i ke 

zvířatům. Desítky let jsme doma chovali suchozemské želvy a nyní můj volný čas 

věnuji chovu jedné velice „náročné“ britské kočky modré barvy. A zejména mé 

historické zájmy a záliby doplněné o poznatky z cest občas publikuji v různých 

příspěvcích do tisku. A pokud mi to umožní čas, napíši sem tam i nějakou tu 

knížečku. 

 

Již druhé volební období jsem členem zastupitelstva města Žatec. V této své 

práci pomáhám lidem, kteří za mnou chodí s různými podněty, žádostmi a potřebují 

nějakým způsobem pomoci. Nevím, jak dopadnou nynější krajské volby pro naši 

stranu, ale ráda bych i nadále pomáhala tam, kde to znám. Svoji pomoc nasměřuji k 

problematice zemědělství a životního prostředí. Pochopitelně nejbližší je mi 

chmelařství, ale zemědělství a životní prostředí všeobecně potřebují naši pomoc.  

Tato oblast je pro každého občana důležitá.  Přináší nám potraviny, čistý vzduch a 

zdravý život. A já chci alespoň trošku svojí prací přispět k tomu, aby to tak bylo. 


