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Životopis  
 

Osobní údaje 
 

Jméno a příjmení  JANA EBESTOVÁ  
Adresa  5. května 841/11, 251 01 Říčany u Prahy 

Telefon  +420 731 625 907 

E-mail  jana@pohodovakrasa.cz 

Státní příslušnost  Česká Republika 

Datum a místo narození  24. 5. 1974 v Praze 

Rodinný stav  Vdaná 

 

Pracovní zkušenosti 
 

  

Období  od 2009  

Vykonávaná funkce  živnostník – oděvní výtvarnice, provozovatel internetového 

obchůdku  
Hlavní pracovní náplň a 

oblasti odpovědnosti 
 KREJČOVSTVÍ 

výroba kostýmů, dekorací a doplňků pro divadlo, cirkus, folkór ... 

image poradenství 

výuka ručních prací a kreativních technik 

výroba šperků 

internetový obchůdek 

IČO  47618965 

značka  Pohodová krása.cz 

web  www. pohodovakrasa.cz 

www.mimibazar.cz/roderika 
 

 
  

Období  2009 

Vykonávaná funkce  externí redaktorka serveru Český Kutil      

Hlavní pracovní náplň a 

oblasti odpovědnosti 
 - příprava článků s tematikou tvoření 

Zaměstnavatel  Český Kutil, Praha, www.CeskyKutil.cz 

 

 
  

Období  2000 – 2009 

Vykonávaná funkce  externí redaktorka internetových magazínů zena.cz, spunt.cz 

(centrum.cz) 

Hlavní pracovní náplň a 

oblasti odpovědnosti 
 - články s tematikou historie (dějiny líčení, kde vznikly džíny atd.) 

- články s návody na výrobu doplňků, drobných dárečků, náměty na 

tvoření, sezónní dekorace 

- texty o dětech a pro děti 

- zábavné testy 

Zaměstnavatel  Centrum.cz 
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Období  2006 – doposud 

Vykonávaná funkce  matka na mateřské (rodičovské) dovolené 

   

Období  1998 – 2005 

Vykonávaná funkce  Koordinátor projektu Plenární sněm Katolické církve v ČR 

Hlavní pracovní náplň a 

oblasti odpovědnosti 
 - organizace dvou hlavních zasedání Plenárního sněmu (cca 170 osob) 

- příprava podkladů k jednání – přebírání textů od odborných komisí, 

redakce a úpravy textů, kompletace materiálů pro jednání  

- samostatná příprava textů pro jednání (autorské texty) 

- korektury, grafická úprava textů 

- zajištění tisku a distribuce brožur 

- jednání s nadací v Německu, která projekt částečně financovala 

- moderace jednání organizačního týmu 

- přípravy diskusních večerů 

- popularizace projektu v médiích (Čt, Čro, Radio Proglas, tisk) 

- zástupce projektu na tematických setkáních a prezentacích 

- vedení kanceláře, administrativa projektu 

Zaměstnavatel  Česká biskupská konference, Praha 6 

   

Období  1998 – 2008 

Vykonávaná funkce  Samostatná krejčová, asistentka návrhářky 

Hlavní pracovní náplň a 

oblasti odpovědnosti 
 Příležitostná spolupráce s krejčovskými salóny, návrhářkami, 

výtvarníky (dohoda o provedení práce, smlouva o dílo) 

zhotovení uniforem recepčních 

technické kreslení v programu Adobe Illustrator 
Zaměstnavatel  Ilona Mašterová (Anoli), projekt POPI, Martina Bohůnková a další 

 

 
  

Období  1995 – 1996 

Vykonávaná funkce  referent zahraničního obchodu 

Hlavní pracovní náplň a 

oblasti odpovědnosti 
 - realizace prodeje velkých investičních celků do zahraničí 

- realizace prodeje náhradních dílů 

Zaměstnavatel  Technoexport, a.s., Praha 1 

 

 
  

Období  1992 – 1995 

Vykonávaná funkce  dámská a pánská krejčová 

Hlavní pracovní náplň a 

oblasti odpovědnosti 
 hotovení modelů na zakázku v prestižním salónu  

Zaměstnavatel  Krejčovství Zděňka Svojtková, Praha 7 
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Vzdělání 
 

Období  1999 – 2006 

Dosažená kvalifikace   Magisterský titul (+ tzv. pedagogické minimum) 

Obor  Teologie, bakalářská i diplomová práce z českých dějin 

Název a typ školy  Katolická teologická fakulta UK, Praha 

   
Období  1988 – 1992 

Dosažená kvalifikace   Maturita 

Obor  Ekonomie 

Název a typ školy  Obchodní akademie 

   

Schopnosti, znalosti 

a dovednosti 
 

Mateřský jazyk  český jazyk 
   

Další jazyky  angličtina – 2005 zkouška English for Europe (standardizovaná 

zkouška 2. úrovně k prokazování jazykové kvalifikace pro 

vybraný okruh zaměstnanců státní správy ve smyslu 

usnesení vlády č. 410, zkouška je akreditována MŠMT  

a MV ČR) 

ruština, němčina – pasivně 

řečtina, latina – pasivně v rozsahu zkoušek na VŠ 

   

Počítačové znalosti  - MS Word, Internet, Outlook  Express, (na špičkové úrovni) 

- MS Excel, MS Acces, MS Power Point, Adobe Illustrator  

(uživatelsky) 
   

Řidičský průkaz  B (řídím ráda a často) 
   

Další schopnosti  cit pro český jazyk, zkušenosti s formulací a korekturami textů 

  publikační činnost (www.zena.cz, www.spunt.centrum.cz, 

www.CeskyKutil.cz, www.cirkev.cz, šéfredaktorka farního časopisu, 

příležitostné články do tisku) 

  kreativní činnosti – zejména oděvní tvorba, návrhy dekorací 
 

dobrá znalost klasické krejčoviny i schopnost vytvářet netradiční 

střihy i modely na přání,  
 

patchwork, paličkování, pletení, háčkování, vyšívání 
  

výuka kreativních činností (děti i dospělí) 

  zájem o (nejen) českou historii 

  komunikativní schopnosti, zkušenosti s organizováním jednání, 

tiskových konferencí i rozsáhlejších setkání 
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Co umím navíc 
 

Barvové poradenství  Vlastní poradenství individuálně pro každou ženu (muže), ne 

opakování knížek o čtyřech barevných typech 

Kouzla s postavou  Návrh střihů oděvů, doplňků, barevnosti a vyváženosti tak, aby co 

nejvíce lichotily postavě konkrétní ženy (muže) 

Návrhy a výroba 

šperků a doplňků 

 Stejně jako při hotovení oděvů se řídím typem konkrétního majitele 

šperku či doplňku (například kabelky) 
   

   
   

   

   

   

   

 

 

V Říčanech, dne 23. prosince 2009  

 

Jana Šebestová 


