
 OSOBNÍ SPIS 

Jméno:   MUDr. Lenka Šepsová, rozená Košínová  

Bydliště:   Rumburských hrdinů 691, Nový Bor 

Datum narození:  20. 9. 1955 

Vzdělání: 1.- 3. třída jednotřídní česká škola v Srní 

4.- 8. třída Základní škola v Hlinsku 

Gymnázium Hlinsko 

1974 -1981 UK Praha - lékařská fakulta hygienická  

Pracovní zkušenosti : Nemocnice Česká Lípa – interní oddělení (1982 - 1984), obvodní lékařka v Novém 

Boru (1984-2017) 

ŽIVOTOPIS 

      Paní MUDr. Lenka Šepsová, rozená Košínová, se narodila 20. 9. 1955 v Hlinsku, své dětství prožila ve 

vesnici Srní. Její otec se narodil ještě za Rakouska-Uherska 23. 7. 1918, byl vyučený krejčí. Její matka se 

narodila 23. 7. 1923, pocházela z rodiny chudého kameníka. Tatínek se narodil  v Ležákách . Protože jejich 

dům  v r.1932 vyhořel, odstěhovali se do vedlejší vesnice, a tím unikli krutému osudu svých příbuzných, 

protože byly Ležáky za války vypáleny.  

    Paní Lenka Šepsová chodila na venkovskou jednotřídní základní školu v Srní, poté v Hlinsku, kde také 

pokračovala ve studiu na místním gymnáziu. Odmaturovala v roce 1974, poté šla na lékařskou hygienickou 

fakultu UK v Praze, kde studovala sedm let. V 5. ročníku musela přerušit školu kvůli těhotenství. Kromě 

anglického jazyka se věnovala také studiu francouzského jazyka. V roce 1982 začala pracovat v Nemocnici 

v České Lípě na interním oddělení, od roku 1984 do roku 2017 pracovala v Novém Boru jako praktická 

lékařka.  

     Ve svých 24 letech se provdala za pana Miroslava Šepse, který vystudoval UK v Praze, obor knihovnictví 

a vědecko - technické informace. Svatba se konala 10. 11. 1979 v Hořicích, následně i ve stejný den v kapličce 

v Ostroměři. Má dceru, která vystudovala Gymnázium v České Lípě a pak Masarykovu univerzitu v Brně, 

obor nizozemština – dějiny umění. Paní Lenka Šepsová podepsala v červnu 1989 petici Několik vět. Po 

revoluci v roce 1989 byla spoluzakladatelkou hnutí Občanské fórum (OF) a v červnu roku 1990 se stala 

poslankyní České národní rady (zdravotní a sociální výbor). V roce 1991 měla možnost stážovat v parlamentu 

některých států v USA a také studovat anglický jazyk v New Jersey. Ve Washingtonu navštívila federální 

instituce včetně Kongresu, Senátu, FBI, Pentagonu. Měsíc strávila v parlamentu v Bostonu. V Centru pro 

východoevropská studia na Harvard University přednášela v anglickém jazyce o revoluci 1989 

v Československu. Od roku 1982 žije se svým manželem v Novém Boru. 

     Paní Lenka Šepsová má velmi ráda cestování a k jejím nejoblíbenějším místům patří Přední východ, 

s dcerou procestovaly Sýrii, ráda jezdí do Turecka, dalším velkým zážitkem bylo Mexiko, Belize, Guatemala 

a Honduras. Kromě těchto zemí navštívila dalších 24 zemí. K jejím zálibám patří také dějiny, historie umění, 

film  knihy  a miluje westerny i Divoký Západ. 

 Jejím celoživotním mottem je: „Nic netrvá v světě věčně, jenom blbost všeobecně.“  

A stále se drží hesla: „Musíš za svou pravdou stát.“ 


