s tajemnicí 1. LF UK Ing. Evou Soubustovou

� Chcete se dovědět, jak vlastně funguje děkanát 1. LF UK a kdo zde řídí praktické dění?
� Zajímá vás, jaká tajemství musí o chodu fakulty její tajemnice zachovávat?
� Rádi byste věděli, zda má někdy paní tajemnice tolik práce, že by se chtěla rozdvojit? A jde to?
Pokud chcete znát odpovědi nejen na tyto otázky, přijďte 21. září 2017 v 17.00 hodin do Fausťáku
– Akademického klubu 1. LF UK (Faustův dům, Karlovo nám. 40, Praha 2). Do pravidelného pořadu Křeslo pro Fausta tentokrát přijde tajemnice 1. LF UK Ing. Eva Soubustová. Rozmlouvat s ní
bude Marie Retková.
Paní inženýrka Eva Soubustová se narodila ve Vimperku, ale protože její otec byl voják, často se stěhovala. Žila deset let na Slovensku, poté v Českých Budějovicích, střední školu studovala v Praze.
V roce 1978 dokončila Vysokou školu ekonomickou a ještě téhož roku nastoupila jako účetní u Československých aerolinií, kde poté vedla mzdovou účtárnu. Od roku 1989 působila jako ekonomická
manažerka ve společnosti Lověna. Rok 1991 ji nasměroval do zdravotnictví, konkrétně do Fakultní
nemocnice Královské Vinohrady. Jako personální náměstkyně zde pracovala osm let.
Od roku 2000 je tajemnicí 1. LF UK. Řídí zde 70 zaměstnanců, faktický chod úřadu, má na starosti
financování, komunikaci s rektorátem Univerzity Karlovy, ale třeba i celospolečenské aktivity děkanátu. Za svého působení zde spolupracovala se třemi děkany, jak říká, každý z nich byl naprosto jiný.
V roce 2003 získala titul MBA na Prague International Business School.
Rodiče ji vedli ke sportu, takže od mala hrála závodně volejbal. Jejím největším koníčkem jsou ale
lyže, zejména sjezdové. Byla instruktorkou lyžování a několikrát absolvovala závod Jizerská padesátka.
Má dvojvaječné dvojče – sestru, o níž říká, že je jejím druhým já. Ve škole si je pletli, ale toho prý
sestry nikdy nezneužívaly. Mezi její další záliby patří psi, turistika a houbaření.

