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MATEŘSKÉ - RODINNÉ  
CENTRUM BARBORKA 
Po předchozí domluvě lze dohodnout i jiný termín návštěvy herny. 

 Vstupné: 50,-/rodinu/program (vč. kávy, čaje, šťávy),  

 Šikovné ručičky + Školička = zvýhodněná cena 50,-/obojí/rodinu 
 

 

ODBORNÉ KONZULTACE-PORADENSTVÍ: 
 Právník – právo mimo trestního, individuální konzultace po dohodě 

Tel. 776 640 676, e-mail: pravnik@kcr-most.cz   

Bezplatná nezávislá linka Poradny při finanční tísni (Ústí n.L.): 800 722 722 (www.financnitisen.cz) 

 Předškolní vzdělávání – každou středu 16 – 17,30 hod. na programu Školička a 

Šikovné ručičky, ev. po dohodě na tel. 776 640 676, ZDARMA 

 Psychologie-pedagogika-ošetřovatelství – prorodinná pracovnice - ZDARMA 

  Bez objednání: pondělí 11 – 14 hod., příp. individuální konzultace (na obj.):  

Mgr. Vanda Ernestová, telefon:  774 406 654, e-mail: ernestova@kcr-most.cz  
 

RODIČOVSKÉ KURZY, BESEDY, PŘEDNÁŠKY  
(VÝCHOVA, PSYCHOLOGIE, PREVENCE, ZDRAVÍ) – TÉMATA + TERMÍNY: VIZ WEB 

 Každé pondělí 9,30 – 10,30  –příp. i jindy – témata + termíny viz web. 

 
CVIČENÍ FITMAMI® - MOST: 
V budově SVČ + venkovní cvičení – úterý, pátek  9:30 -10:30 hod. 
Kontakt na lektorku: tel. 725 892 413 (Radka Nemčeková), aktuality: FB: Fitmami Most. 

 

Den (pouze 
všední dny) 

Začátek  Konec PRAVIDELNÝ PROGRAM 

Pondělí 9,00 12,00 Klub rodičů s dětmi (herna - společné aktivity) 

Středa 16,00 17,30 
Šikovné ručičky – grafomotorické aktivity 
(rodiče s dětmi cca od 3 let)  

Středa 17,00 17,30 
Klub Školička – předškolní příprava vč. 
logopedických cvičení (cca od 4 let)  

Čtvrtek 15,00 17,00 Klub rodičů s dětmi (herna – společné aktivity) 



v. 122016 

Aktuální informace: www.kcr-most.cz (zde najdete i odkaz na FB) 

 
 
ZKUŠENOSTI ODBORNÍKŮ V MC BARBORKA:  
1) PEDAGOŽKA 
Bc. Lucie Vogelová: 
 vysokoškolsky vzdělaná v oboru sociální pedagogika (aplikovaná pedagogika, aplikovaná 

psychologie, sociální pedagogika, základy práva) – přehled v oblasti problematických jedinců 
 středoškolsky vzdělaná - předškolní a mimoškolní vzdělávání + praxe v MŠ 

 
 

2) PRORODINNÝ PRACOVNÍK  
Mgr. Vanda Ernestová: 
 vysokoškolsky vzdělaná v oboru pedagogika - psychologie – ošetřovatelství  

 se zkušenostmi s alternativními metodami v psychologii, s canisterapií, arteterapií, relaxačními 

metodami, protistresovou terapií a prevencí, protidrogovou prevencí,   

s prací s handicapovanými osobami, s rizikovými skupinami mládeže, se vzděláváním dospělých 

spolupracovala i s občanskými sdruženími Dítě v tísni, Krizová linka, Linka bezpečí, Svaz mentálně 

postižených, Rehabilitační stacionář, Žena v tísni, Azylový dům, Charita, K centrum 

PORADENSTVÍ JE POSKYTOVÁNO ZDARMA. 
 

3) PRÁVNÍK 
JUDr. Jaroslava Andreaová: 
 vysokoškolsky vzdělaný v oboru práva 
 se zkušenostmi v těchto oblastech: rodinné právo, mezinárodní právo, pracovní právo, emigrační a 

azylové právo, lidská práva, občanské právo, zastupování u soudů, správních orgánů, exekuce, 
domácí násilí, generová problematika 

 
DLUHOVÁ PROBLEMATIKA - Poradna pro finanční tíseň, o.p.s. 
bezplatné poradenství spotřebitelům, a to zejména v situaci, kdy v důsledku změny své životní situace 
nemohou řádně platit své dluhy, dále jak se lze zadlužit zodpovědně, a tím předejít problémům s řádným 
a včasným splácením dluhů:  
Bezplatná tel. linka Poradny pro finanční tíseň (nezávislá, bezplatná):  
tel. 800 722 722,  www.financnitisen.cz 
 
 

Aktivity projektu Krušnohorské centrum pro rodinu – RC Barborka jsou podpořeny z dotačního programu Rodina 
MPSV, dále Ústeckým krajem a Statutárním městem Most. Projekt podporuje též Mgr. Leo Steiner, Kočárky Beruška, 
Tymos, Hudebniny Most, Drogerie a parfumerie Rossmann, Česká pojišťovna, Foto Chmel, Alfa TV, Gama rádio aj. 
 

Krušnohorské centrum pro rodinu, z. s., K. Marxe 798/7, Most, tel.: 776 640 676 
e-mail: barborka@kcr-most.cz 

http://www.financnitisen.cz/

