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OSOBNÍ ÚDAJE 
 

Datum narození:   20. 4. 1980 
Rodinný stav:  rozvedený, bezdětný 
Blog a osobní web:  www.milanbrabec.cz   
 

 
 

ZAMĚSTNÁNÍ A PRAXE 
 

od 1. 5. 2009 – dosud OSVČ (bez zaměstnanců) 
- mediální zastoupení, příprava tiskových zpráv  
- správa webových a facebookových stránek, tvorba a 

restrukturalizace webů 
- další činnost v mediální oblasti (reference a jednotlivé 

projekty níže), poradenství 

1. 12. 2006 – 30. 4. 2009  tajemník a tiskový mluvčí primátora Českých Budějovic  
- zajišťování mediální prezentace, příprava tiskových zpráv a 

tiskových konferencí 
- strategie prezentace velkých projektů  
- v rámci funkce též od dubna 2007 odpovědný redaktor 

Novin českobudějovické radnice (dohled nad konečnou 
podobou zpravodaje) a od února 2009 šéfredaktor webu 
www.c-budejovice.cz  

- příprava podkladů pro primátora a organizační činnost 
v rámci kanceláře primátora 

1. 10. 2004 – 31. 7. 2006 redaktor-reportér jihočeské redakce MF DNES 
 (zaměření na ekonomické zpravodajství) 

16. 9. 2002 – 30. 9. 2004 redaktor-fotoreportér Českobudějovických listů (dnes Deník) 

březen až září 2002 externí spolupráce s Českobudějovickými listy 
 

 
 

REFERENCE, PROJEKTY - AKTUÁLNÍ 
 
III. 2014 – dosud  mediální spolupráce s Jihočeskou agenturou pro podporu 

inovačního podnikání, o.p.s. (www.jaip.cz)  
- komunikace s médii, tiskové zprávy 
- restrukturalizace a úprava obsahu pro nové webové stránky 

mailto:manek.brabec@centrum.cz
http://www.milanbrabec.cz/
http://www.c-budejovice.cz/
http://www.jaip.cz/


- spolupráce na projektu MATES - Technické mateřské školy  

VII. 2010 – dosud  mediální zástupce a správce webových a facebookových stránek 
hnutí Občané pro Budějovice (www.ObcaneproBudejovice.cz) 

2009 – I. 2015   šéfredaktor webových stránek Statutárního města České Budějovice 
www.c-budejovice.cz   
- řízení a schvalování publikace materiálů a zpráv 
- dohled nad finální podobou příspěvků ostatních autorů 
- tvorba a náplň nových sekcí webu 

2006 – dosud   poradce studentského časopisu Vedneměsíčník, příležitostný autor 
(ocenění Školní časopis roku 2014 v Jihočeském kraji) 

 
 
 

REFERENCE, PROJEKTY - UZAVŘENÉ, KRÁTKODOBÉ 
 
2014  volební kampaň hnutí Občané pro Budějovice v komunálních 

volbách 2014 
- zpracování struktury a textového obsahu volebního programu 

do finální podoby včetně zalomení   
- plán internetové kampaně, internetová komunikace (správa 

oficiálního webu hnutí a stránek na Facebooku, tvorba článků) 
- zpracování inzertních textů pro tištěná média a propagační 

tiskoviny 

V. 2013 – II. 2014  správce (jeden z několika) facebookových stránek města České 
Budějovice (www.facebook.com/Radnice) 

III. 2012 – VIII. 2014  mediální zástupce a správce webových a facebookových stránek 
hnutí Jihočeši 2012 (www.Jihocesi2012.cz) 

2013  volební kampaň TOP 09/STAN v parlamentních volbách 2013 
- příprava profilů kandidátů Starostů a nezávislých ve speciálním 

volebním vydání STANovin 
- samostatná propagace kandidátů hnutí Občanů pro Budějovice 

v rámci společné kandidátky TOP 09/STAN (web, Facebook) 

2013  internetové zpravodajství Mistrovství světa ve vodním slalomu 
(www.slalomtroja.cz)  

2012  volební kampaň hnutí Jihočeši 2012 v krajských volbách 2012 
- komunikace s médii, tiskové zprávy 
- zpracování volebního programu (vymyšlení struktury a pojetí, 

převedení idejí do konkrétního textu, finální zalomení ve 
spolupráci s grafikem) 

- vytvoření obsahu volebního magazínu 
- zpracování textů pro tiskové materiály (letáky, plakáty atd.) 
- internetová komunikace (správa oficiálního webu hnutí a 

stránek na Facebooku) 

2010, 2011  internetové zpravodajství Světového poháru ve vodním slalomu 
(www.slalomtroja.cz) 

http://www.technicke-ms.cz/
http://www.obcaneprobudejovice.cz/
http://www.c-budejovice.cz/
http://www.vednemesicnik.cz/
http://www.facebook.com/Radnice
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2010  volební kampaň hnutí Občané pro Budějovice v komunálních 
volbách 2010 (šéf mediální sekce volebního štábu)  
- komunikace s médii, tiskové zprávy 
- zpracování volebního programu (vymyšlení struktury a pojetí, 

převedení idejí do konkrétního textu, finální zalomení) 
- zpracování všech textů pro volební letáky 
- internetová komunikace (správa oficiálního webu hnutí a 

stránek na Facebooku) 

2010 publikace o historii obce „Ločenice – 650 let života jedné obce“ – 
kompletní zajištění a organizace výroby; u samotné publikace pak 
vymyšlení koncepce, tvorba části textů a redakce textů ostatních, 
předtisková příprava 

2009 – 2010 redaktor Novin českobudějovické radnice – kompletní tvorba textů, 
návrh zalomení každého čísla, organizace výroby a distribuce  

2009 – 2010 obecní občasník Zpravodaj obce Ločenice a osady Nesměň  

2006 volební kampaň českobudějovické ODS v komunálních volbách 2006  
- zpracování volebního programu a volebního magazínu, příprava 

inzertních materiálů 

2006 příprava firemního časopisu pro strojírenskou společnost SPG 
Czech, s.r.o. 

 
 
 

VZDĚLÁNÍ 
 
2009 kurz web copywritingu (společnost Dobrýweb.cz)  

1994 – 1998 Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 (maturita s vyznamenáním) 

 
 
 

JINÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI 
 
 Řidičský průkaz sk. B (vlastní automobil). 

 Jazyky: průměrně angličtina (dobré porozumění textu i mluvě, horší výslovnost)  

 Práce s počítačem: 
- Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) 
- webové redakční systémy Joomla!, WordPress, základy HTML 
- základy Adobe InDesign (DTP, předtisková příprava publikací) 

 
 

 

POLITICKÉ A SOUVISEJÍCÍ AKTIVITY 
 

2011 – 2015  člen dozorčí rady Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. 



2010 – 2014  člen dopravní komise Rady města České Budějovice  

2010 – 2014  zastupitel Statutárního města České Budějovice 

2010 – dosud člen hnutí Občané pro Budějovice (HOPB) 
- místopředseda hnutí (funkční období 2010, 2011) 
- člen rady hnutí (funkční období 2012-2013, 2014-2015) 

2008 – 2010  člen ODS, místní sdružení České Budějovice 4 

 

 

 

LITERÁRNÍ PUBLIKACE 
 
2012 povídka Tisíc z Vysočiny v knize Hry s příběhem: Ocel a krev 

(nakladatelství Mytago, Ostrava 2012) 

2010 povídka Mnata z Dulebů v knize Wilth Ahwa  
(editor Zbyněk Kučera Holub, nakladatelství Zoner Press, Brno 2010) 

2008 povídka Daleko na východě ve sborníku Drakobijci X  
(editor Michael Bronec, nakladatelství Straky na Vrbě, Praha 2008) 

2006 povídka Náhrobek zveřejněna na portálu FantasyPlanet.cz  
(http://fantasyplanet.cz/clanek/nahrobek) 

 
 

 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽE 
 
2014 5. místo v literární soutěži Vidoucí 2014 (žánr fantasy) 

2006  2. místo v literární soutěži Vidoucí 2005 pořádané SFK Palantír (žánr fantasy) 

2005 2. místo v novinářské soutěži Neviditelní pořádané časopisem Konec konců 
(pro studenty a mladé novináře do 25 let) 

2004 2. místo v literární soutěži Troll 2004 pořádané SFK Trollík  (žánr fantasy) 

2003 4. místo v literární soutěži Troll 2003 pořádané SFK Trollík  (žánr fantasy) 

1998 5. místo v literární soutěži Hlavnice A. C. Nora pořádané Sdružením Hlavnice 
A. C. Nora (do 30 let věku) 

1997 1. místo v literární soutěži Člověk není číslo pořádané Muzeem ghetta 
Památníku Terezín (pro střední školy) 

 

 

 

ZÁJMY A DALŠÍ AKTIVITY 
 

 Historie, literatura, film, hudba, akvaristika.  

 Lyžování, běh, stolní tenis, badminton, cyklistika, rugby. 

 Oddílový vedoucí na letních dětských táborech (1999-2004). 

http://fantasyplanet.cz/clanek/nahrobek

