
VEDOUCÍ LEKTORKA DOMEČKU

Marika Měšťanová, tel. 608 866 936
 Maminka dvou holčiček

 Vystudovala VŠ obor Sociální pedagogika a poradenstsví na MU

 praxe v oboru Sociální práce s rodinou (casemanagement), práce s dětmi, rodiči v

rámci Sociálně aktivizační služby

 zkušená vedoucí na letních táborech, lektorka pohybových aktivit pro rodiče s dětmi,

lektorka BD již jako student a v současné době člen výboru Berušky

 kurzy: kurz metodika cvičení rodičů s dětmi; kurz pohybových cvičení pro kojence,

batolata a děti předškolního věku, aj.v oblasti sociální práce

 zájmy: četba, sport, vzdělávání i to celoživotní, rodina, přátelé



LEKTORKA DOMEČKU

Lenka Dvořáková, tel. 724 886 346

 Dokončené bakalářské studium na Pedagogické fakultě (Anglický jazyk a přírodopis se

zaměřením na vzdělání)

 Aktuálně studium navazujícího magisterského programu (Učitelství přírodopisu

a anglického jazyka pro základní školy)

 Praxe s dětmi v rámci příměstských táborů a dalších aktivit mimoškolní činnosti

 Zájmy: sport, péče o domácí mazlíčky, četba, procházky v přírodě



 LEKTORKA DOMEČKU

Pavlína Raichlová, tel. 739 450 303

 Maminka dvou dětí

 Právnička ve státní správě

 vedoucí tábora v zahraničí

 se zájmy ve čtení knih, ručních pracích, turistice a chození do přírody

 Jazyková znalost: angličtina, španělština a částečně i němčina



LEKTORKA DOMEČKU

 

Klára Kopřivová,  tel.: 608 330 520

 Maminka dvou dětí

 Vystudovala střední pedagogickou i vysokou školu s pedagogickým zaměřením

 Učitelka mateřské školy

 Praxe s dětmi z MŠ, oddílový vedoucí canisterapeutických táborů a příměstských

táborech, hlídání dětí

 Absolvovala kurz první pomoci u dětí



LEKTORKA DOMEČKU

Andrea Kubíčková, tel. 777 450 069

 Maminka dvou dětí

 Účetní, vystudovala střední obchodní školu

 Ráda tráví čas s rodinou a přáteli, ráda peče

 Jazykové znalosti: angličtina



LEKTORKA DOMEČKU

Mirka Kupková, tel.: 603 357 651

 maminka dvou dětí

 vystudovala jsem obor kuchař-číšník a jako nástavbu podnikání

 věnovala jsem se obchodní činnosti

 už druhým rokem  lektoruji cvičení pro rodiče s dětmi a zapojuji se do chodu Berušky

 ráda se procházím v přírodě, sportuji a jezdím na kole

 MD si užívám  plnými doušky



LEKTORKA DOMEČKU

Klára  Jušíková, tel.:  773 586  636

 hrdá maminka dvou chlapečků

 povoláním svářečka a fotografka

 v minulosti jsem učila děti  jízdě na koni a péči o ně

 sama jsem koně vlastnila a jezdila závodně

 ráda sportuji, fotím a trávím čas s dětmi



LEKTORKA DOMEČKU

Eva Trtílková, tel.: 773 994 383

• Maminka tří malých synů, průzkumníků, s nimiž denně objevuje svět

• Certifikovaná pečovatelka o děti do 18 let včetně handicapovaných

• Zkušenosti nabírá z činností v Berušce, kde již několikátým rokem vede kroužky pro děti

•  Dále je také laktační poradkyně a věnuje se ženám, maminkám, miminkům, dětem

• Má ráda jógu, knihy, ráda vaří, peče, miluje kávu a neustále vymýšlí, co podniknout



LEKTORKA DOMEČKU

Hildegarda Majerová, tel.734 324 104

• Maminka jednoho chlapečka
• Vystudovala vyšší odbornou školu v oboru diplomovaná všeobecná sestra
• po škole nastoupila na veterinární kliniku a pečovala především o zvířecí

pacienty
• Ráda tráví čas s rodinou, stará se o domácí zvířectvo, šije, peče, houbaří,

občasně chodí běhat


