
Životopis 
 
Osobní data 
Jméno a příjmení: Martin Kupka 
Titul: ing. 
Bydliště: Měchenice, Na Vyhlídce 181,252 06 
Telefon domů: 257770199 
Mobil: 724 838 658 
e-mail: martin.kupka@volny.cz 
Datum a místo narození: 28.2.1958, Praha 
Stav: ženatý 
 
Dosažené vzdělání 
Instituce: základní škola 
Rok ukončení: 1973 
 
Instituce: Gymnázium ve Voděradské ulici V Praze 10 
Rok ukončení: 1976, řádnou maturitní zkouškou 
 
Instituce: Vysoká škola zemědělská: 
Rok ukončení: 1983, státními zkouškami v řádném termínu 
 
Instituce: Pedagogická fakulta UK 
                 Doplňkové pedagogické studium v délce 3 semestrů 
Rok ukončení: 1993, získal vysvědčení o pedagogické způsobilosti 
 
Kursy a školení: 
Instituce: Pedagogická fakulta UK 
Typ kursu: kurs didaktiky cizích jazyků u prof.Jelínka 
Rok  ukončení: 1992 
 
Instituce: The Bell School 
Typ kursu: FCE English 
Rok ukončení: 1993, získal certifikát FCE 
Typ kursu: general English-past FCE 
Rok ukončení: 1997 
Typ kursu: CAE English 
Rok ukončení: 1998, získal certifikát CAE 
 
Instituce: University of Kent in Canterbury 
                  Pilgrims Teacher Training 



Typ kursu: Primary Teaching 
Rok ukončení: 1996 
tato akce byla oceněním za 1. místo v soutěži pro učitele angličtiny, pořádané Britskou 
radou v Praze. 
 
Další akce ke zvyšování odbornosti a vzdělání: 
říjen 1994 - třítýdenní studijní pobyt v Chattanooga Christian School 
                      v Tennessee, v USA(na pozvání ředitele školy) 
březen 2001 - 13denní studijní pobyt ve Wandsworth Resource Centre  
                      v Londýně, v UK (návštěva devíti škol, na pozvání školského 
                      inspektora) 
 
Pracovní historie: 
Podnik: Státní statek v Říčanech 
Doba působení: 1983-1985 
Pracovní zařazení: technik rostlinné výroby 
Náplň práce: koordinace zemědělských prací ve svěřeném úseku 
 
Podnik: JZD Orion Davle 
Doba působení: 1985-1990 
Pracovní zařazení: technik provozu 
Náplň práce: koordinace zemědělských prací ve svěřeném úseku 
 
Poznámka: v obou uvedených podnicích  mi nebylo umožněno odborně růst a inženýrsky 
pracovat kvůli mé zaryté neochotě vstoupit do KSČ. 
 
Instituce: Školský úřad Praha 5 
Doba působení: 1990-1993 
Pracovní zařazení: učitel v Základní škole Vladislava Vančury na Zbraslavi 
Náplň práce: učitel angličtiny na 2. stupni 
 
Instituce: Školský úřad Praha 5 (dnes Magistrátní úřad hl.m.Prahy, odbor školství) 
Doba působení: 1993- 2003 (pozn.: pracovní poměr jsem ukončil z vlastního podnětu a na 
základě svobodného rozhodnutí.) 
Pracovní zařazení: ředitel Základní školy Nad Parkem na Zbraslavi 
Náplň práce: ředitel školy od r.1993 a manažer právního subjektu od r.1995 
 
Instituce: výkon práce na základě živnostenského listu (IČ 47566248) 
Doba působení: červenec 2003 – doposud 
Náplň práce: výuka anglického jazyka v soukromých  a podnikových kurzech na všech 
úrovních. 
 



Od roku 1988  nepřetržitě až doposud vyučuji anglický jazyk v soukromých kursech pro 
děti i dospělé. Nejprve v letech 1988-1993 při Kulturním středisku v Davli. Od roku 1993 
na základě živnostenského listu. 
 
Jazykové znalosti 
anglický jazyk - na úrovni zkoušky CAE 
                            Mám částečné zkušenosti s překládáním poloodborných textů 
                            a s tlumočením v rámci mezinárodních akcí a výměnných  
                            pobytů mládeže. 
 
Počítačové znalosti 
 Windows , Internet - základní dovednosti 
 
Další dovednosti 
řidičský průkaz - typ A,B,C,T 
 
Zájmy a záliby 
angličtina, ornitologie, ekologie, malování, skauting a woodcraft. 
 
Jsem aktivním členem České společnosti ornitologické od roku  2000. 
Jsem předsedou představenstva české pobočky organizace Greenpeace a jejím trusteem 
od roku 2004. 
 
Doplňující informace 
Nikdy jsem nebyl trestně stíhán. 
Nikdy jsem nebyl nijak politicky organizován ani angažován. 
Vykonal jsem náhradní vojenskou službu v letech 1983-84. 
Můj zdravotní stav je dobrý. 
 
 
Působení  v tábornickém hnutí, skautingu a woodcraftu: 
 
V roce 1968-1970 členem Junáka, 1970 složen junácký slib 
V letech 1970-1974 členem ilegálního Klubu Černých Vlků, složeného ze členů 
zakázaného junáckého oddílu ale již s orientací na woodcraft 
V roce 1975 zakládajícím členem a náčelníkem ilegálního w.kmene MAWADEN 
V letech 1972-1978 členem TISu – svazu pro ochranu přírody a krajiny. 
V letech 1974 – 1976 členem Sboru Stopařů, TISu 
V letech 1980-1985 zakladatelem a náčelníkem dětského w.kmene SINAWA který 
pracoval jako TOM při TJ Slovan Kunratice 



V letech 1985-1990 zakladatelem a náčelníkem dětského w.kmene LENAPA, který 
pracoval jako Stanice mladých přírodovědců při JZD Orion Davle (dnešní kmen LLM 
Mawadani je pokračovatelem tohoto kmene) 
V roce 1989 spolu s Wanblitankou a Biminijim členem ilegálního přípravného výboru 
který měl za cíl ilegálně obnovit Ligu lesní moudrosti 
Díky převratu bylo možné tuto činnost zlegalizovat a tak jsem se stal v roce 1990 členem 
oficiálního přípravného výboru obnovované LLM 
2.června 1990 zvolen náčelníkem obnovené LLM-WL, ve funkci do r.1995 
V letech 1995-2001 náčelníkem dětského w.kmene LLM , LESNÍ LIDÉ, pracujícího též 
při ZŠ Nad Parkem v Praze Zbraslavi 
Do roku 1997 členem náčelnictva jako činovník pro zahraniční styky. 
V roce 1994 jsem organizoval první výpravu českých woodcrafterů na tábor OWC na 
Cornwallu v Anglii. 
V roce 1995 jsem organizoval první společný tábor s Angličany-na Malém Waldenu. 
V roce 1996 jsem organizoval první oficiální mezinárodní setkání woodcrafterů na Malém 
Waldenu. 
V roce 1999 jsem organizoval účast na 2. mezinárodním setkání v Anglii v Sandy Balls. 
V roce 2002 jsem organizoval 3. mezinárodní setkání v Česku. 
V letech 2001 a 2002 jsem spoluorganizoval Woodcrafterské fórum – diskusní setkání. 
V současné době pomáhám při organizaci 5. mezinárodního setkání, které se má 
uskutečnit v srpnu 2008 v Česku. 
 
                                                                                                       ing.Martin Kupka 
 


