Nové členky ALENu
Chystá se valná hromada s volbami. Mezi členkami Alenu se nenašla žádná, která by chtěla
vykonávat funkci předsedkyně a funkci hospodářky. Bez těchto dvou funkcí by ALEN zanikl,
a to nikdo z nás nechce. Přihlásily se nám dvě nové členky, které jsou ochotné a profesně
schopné uvedené funkce vykonávat. Zachránily by tak pokračování ALENu. Seznamte se
s nimi.

Ing. Milena Najmanová
Narodila jsem se 16. 6. 1954 v Praze. Po absolvování studia
mechanizace zemědělství jsem odešla pracovat na Žatecko,
nejdříve do zemědělství jako mechanizátor, od roku 1991 jsem
byla jednatelem ve výrobní firmě, která vyráběla česačky chmele
a jiné zemědělské stroje, zejména na zpracování chmele, kotle
apod. V roce 2004 jsem se vrátila do Prahy a pracovala ve
Sdružení pro Cenu ČR za jakost – hodnocení firem a organizací
veřejné správy podle modelů EFQM a CAF.
V roce 2008 jsem začala pracovat v Oborové zdravotní pojišťovně v odboru provozu,
později jako ředitelka pobočky Praha. V OZP jsem pracovala až do odchodu do důchodu.
Mám dvě děti a tři vnoučata.
V roce 2017 jsem se přihlásila na Univerzitu třetího věku UK Fakultu tělovýchovy a
sportu na dvouleté studium „Teorie a praxe v tělovýchově seniorů“, kde jsem se seznámila s
mnoha skvělými lidmi, zejména s Hankou Kudelovou, Blankou Vinařovou a přes ně i s
dalšími členkami spolku ALEN. Takže již od roku 2017 sleduji jeho chod a aktivně se
účastním i některých jím organizovaných akcí. Obdivuji vitalitu a pozitivitu většiny členek,
které jsem poznala a vidím, že práce spolku má velký význam.
Velmi si vážím důvěry, se kterou jsem byla oslovena, jestli bych byla ochotná pro
spolek pracovat. Velmi ráda. A věřím, že bych v této práci mohla zužitkovat zkušenosti z
předchozích zaměstnání a pozic a dále kontakty nejen pro získávání finančních zdrojů pro
spolek, ale i možnosti pro další formy vzájemné spolupráce.

Ivana Lörinczová
Narodila jsem se v Praze 13. 2. 1949. Maturovala jsem na Střední
ekonomické škole v Dušní ul. v roce 1968. Hned po škole jsem
nastoupila do firmy IMEX - import a export, kde jsem pracovala
jako ekonomka v oddělení dovozu potravin až do roku 1991. Od
roku 1991 pracuji jako osoba samostatně výdělečně činná.
Menším firmám zpracovávám účetnictví, daně i mzdy. Od roku
1997 jsem v představenstvu Bytového družstva v Praze 8-Troji,
kde bydlím. V posledních letech též vypomáhám v ordinaci očního
lékaře. Mám dvě děti a tři vnoučata.
V roce 2017 jsem začala studovat na Univerzitě třetího věku na Fakultě tělovýchovy a
sportu UK obor „Teorie a praxe v tělovýchově seniorů“. Díky studiu jsem se dostala mezi
báječné a aktivní lidi a vrstevníky, s nimiž ráda trávím čas a jejichž společnost mě velmi
inspiruje. Tak jsem se prostřednictvím spolužaček Hanky Kudelové a Blanky Vinařové
seznámila i se spolkem ALEN a měla jsem možnost zúčastnit se několika akcí. Činnost
spolku velmi obdivuji a považuji ji za nesmírně důležitou. Ráda proto spolku nabízím svou
pomoc.

