
S KÝM SE MŮŽETE POTKAT V DĚTSKÉ 
SKUPINĚ MEDVÍDEK V BEROUNĚ



Karolína Rysková - pečující
„Vždy jsem si přála pracovat s dětmi, abych měla možnost 
využít i svou kreativitu. O vaše děti se budu starat, jak nejlépe 
dovedu. S láskou a respektem.“  

Jmenuji se Karolína. Mám tři dospělé děti. Po mateřské jsem 
začala pracovat jako pečovatelka v domově pro seniory, kde 
jsem byla 10 let. 
Ráda zkouším nové výtvarné techniky, háčkuji, pletu, šiji a 
hraji na klavír. 
Jsem proškolená od první pomoci až po pracovnici v sociálních 
službách. I nadále se chci vzdělávat zejména v péči o děti.



Alena Janovská - pečující
„S dětmi pracuji velmi ráda. Baví mě jejich fantazie, upřímnost, hravost a 
hlavně bezprostřednost. Nepřestávají mě udivovat jejich originální nápady a 
viditelné pokroky. Mám pocit, že dát dětem svůj čas a být tu pro ně, toho si 
děti cení nejvíc.“  

25 let jsem pracovala v bance a administrativě. Zkusila jsem změnit obor a 
rozhodně nelituji. Bála jsem se, jak mě děti přijmou, ale od prvního okamžiku 
jsem věděla, že tohle chci určitě dělat. Poprvé v životě jsem měla pocit, že má 
práce má smysl. V Prostoru pro rodinu jsem absolvovala kurz a získala 
Osvědčení o profesní kvalifikaci - chůva. Kurz mi pomohl nahlédnout na děti z 
jiné stránky než jako máma.  

Denně chodím na procházky lesem s pejskem a někdy i kočkou, když se jí 
chce. Les je moje krevní skupina. Máme chovatelský kroužek pro děti, kde 
skáčeme s králíčky a účastníme se celostátních olympiád mladých chovatelů. 



Lada Třesohlavá - lektorka
„Bohatá fantazie dětí je odrazem jich samotných.“  

Jmenuji se Lada. Vystudovala jsem Střední uměleckoprůmyslovou školu 
a vysokou školu Fakultu designu a umění Ladislava Sutnara na 
Západočeské univerzitě v Plzni. Mým studijním oborem byla Tvorba pro 
děti – hračky, loutky, knihy. I přes studium uměleckých škol se mi práce 
s dětmi velmi líbí a naplňuje mě. 

Ráda vymýšlím i tvořím nápadité kreativní věci, které využívám k 
rozvíjení učenlivosti, kreativity, motoriky a kolektivní práce u nejmenších 
dětí, tím se snažím obohatit jejich denní program. 

V Prostoru pro rodinu pro DS Medvídek v Berouně jsem začala 
pracovat jako lektorka výtvarných aktivit pro nejmenší děti. 


