
Mgr. Alena Mašková – životopis 

Narodila jsem se 1. 7. 1955 v Liberci. Do 9 let jsem žila pouze s matkou (rodiče 
se rozvedli, když mně byl asi jeden rok) ve Vratislavicích nad Nisou, kde jsem 
navštěvovala základní školu. V 9 letech, v roce 1964, jsme se s matkou odstěhovaly za 
jejím přítelem do Českých Budějovic. 

V Českých Budějovicích jsem nejprve navštěvovala ZŠ. Zároveň jsem začala 
chodit cvičit do Sokola a hrát pozemní hokej v TJ Meteor České Budějovice. Láska ke 
sportu mě přivedla i do sportovního pionýrského oddílu, kam jsem chodila od roku 
1967. Díky členství v pionýrském oddíle jsem se od března do dubna 1969 zúčastnila 
Směny pionýrského aktivu v Československém pionýrském táboře v Seči.  

V červnu 1969 jsem se zároveň prostřednictvím Veřejné bezpečnosti dozvěděla 
o nelegálním opuštění republiky mým vlastním otcem. Později byl za tento čin odsouzen 
v nepřítomnosti, on sám emigroval do Austrálie. Jelikož jsem s ním nebyla v kontaktu, v 
podstatě se mě, ani mé matky, tato událost netýkala. 

Díky svým aktivitám jsem měla možnost se již v 15 letech zúčastnit jako 
instruktorka Mezinárodního tábora míru (MTM) v Seči. 

V únoru roku 1975 jsem se zúčastnila školení v Institutu PO SSM v Seči 
(nástupnická organizace po ČSPT), zde mi bylo nabídnuto zaměstnání – práce 
s pionýrským aktivem a zároveň my byla slíbena možnost studia na vysoké škole. Jelikož 
se jednalo, o v této době prestižní zaměstnání, nabídku jsem přijala a 22. března 1975 
jsem se provdala za Rudolfa Maška. 1. 4. téhož roku jsme oba nastoupili do zaměstnání 
v Institutu PO SSM. V říjnu stejného roku jsem zahájila dálkové studium na Pedagogické 
fakultě v Hradci Králové – obor volnočasové aktivity se zaměřením na tělesnou výchovu. 

Jako dospělá jsem se prvního MTM zúčastnila již v roce 1975, ve funkci 
hospodářky tábora poté ve funkci tělovýchovné vedoucí a později zástupce hlavního 
vedoucího. Poslední MTM se uskutečnil v Seči v roce 1990. 

Po roce 1989 se Institut PO SSM přejmenoval na Junior centrum, a.s., já jsem 
v tomto období pracovala na katedře tělesné výchovy. V roce 1994 jsem se stala vedoucí 
obchodního oddělení a následně v roce 2000 generální ředitelkou akciové společnosti. 
Společnost jako takovou sice řídilo představenstvo, ale reálně podléhalo řízení Fondu 
dětí a mládeže. Představitelé Fondu dětí a mládeže na mě vyvíjeli tlak k zajišťování 
předražených zakázek pro společnost. O celém problému jsem v roce 2002 informovala 
tehdejšího ministra financí Mgr. Bohuslava Sobotku – asi za 14 dní poté jsem byla 
z funkce generální ředitelky odvolána. 

V letech 2002 – 2007 jsem pracovala jako OSVČ v oblasti cestovního ruchu. 
V dubnu 2007 mně byla nabídnutá spolupráce s neziskovou organizací pracující 
v oblasti sociálních služeb – SKP centrum o.p.s., v Pardubicích.  

V roce 2010 jsem nastoupila na Krajský úřad Pardubického kraje na odbor 
sociálních věcí. Mojí náplní práce byla registrace poskytovatelů sociálních služeb v kraji.  

V červenci 2015 jsem odešla do starobního důchodu, od 1. srpna téhož roku 
jsem se stala profesionální pěstounkou (osobou v evidenci, krátkodobou pěstounkou). 
Od té doby prošlo naší rodinou 5 dětí a tuto činnost vykonávám dodnes. 


