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         ZÁŘÍ 2016 
 

 
 
15.9. LÉČENÍ DÍTĚTE V NÁS  
večerní praktický seminář o nalezení radosti, sebe-lásky, sebe-hodnoty a sebe-úcty. 
Lektorem je brněnský psycholog Mgr. Pavel Veselý, který se dlouhodobě věnuje 
seberozvojovým seminářům a individuálním terapiím.  
17:00 – 20:00, vstupné 300,-Kč, maminky na bez příjmu 150,-Kč 

17.9. - STRACH v našem ŽIVOTĚ aneb strach jako cesta k vnitřní síle 
celodenní praktický seminář pro ty, kdo před strachem už nechtějí utíkat. Lektorem je 
brněnský terapeut Mgr. Pavel Veselý.  
9:00 – 18:00, cena 1200,-Kč, REZERVACE: pavel@cestouksobe.cz. Více o semináři i lektorovi na 
www.cestouksobe.cz. 
 

24.9. - Co dělat, když se nedomluvíme slovy? - ÚVOD DO PRETERAPIE 

Preterapie je metoda práce s lidmi, kteří mají takový typ postižení (autismus, mentální 
postižení, demence, psychická porucha...), že je obtížné s nimi navazovat kontakt, 
komunikovat a budovat vztah běžným způsobem. Smyslem preterapie je dostat se s 
člověkem, který je na první pohled uzavřený, nebo je naopak zcela mimo sebe (třeba i 
vztekající se dítě) do vzájemného kontaktu. Je to jednoduchá metoda, založena na 
pozorování a zrcadlení.  
10:00 - 17:30 hodin, cena 400,- Kč, Více informací a závazné přihlášky u Marcely 
Voráčkové na telefonu 775 930 950 nebo emailem na kurzy@devcatkomomo.cz. 

 
4.10. – KROUŽEK PLSTĚNÍ PRO DĚTI 
Od října otvíráme odpolední kroužek plstění pro děti od 6 do 14 let. Děti se seznámí 
s vlnou a možnostmi jejího zpracování. Tvořit budeme hlavně pomocí mokrého plstění 
(voda + jemné mýdlo), ale vyzkoušíme si i suché plstění jehlou a také předení.  

Kroužek bude probíhat pravidelně v úterky a to od 4. 10. První setkání začne 
15:30. Podle zájmu a časových možností dětí a rodičů bude kroužek začínat mezi 14:30 a 
16:00. Přesný čas a případné rozdělení dětí na dvě skupiny mladší/starší bude po 
domluvě určeno až podle počtu přihlášených dětí. Přihlásit děti lze do 30.9. a to emailem 
na kurzy@devcatkomomo.cz, telefonicky 775 780 950 a nebo osobně v dílně. Cena za 
jedno setkání je 70,-Kč a setkání proběhne celkem 25. 

mailto:pavel@cestouksobe.cz
http://www.cestouksobe.cz/
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Z každého setkání si děti odnesou hotový výrobek, pokud si nebudou pracovat 
na náročnějším projektu. Vyrábět si budou tužky v županu, balónky, korálky, brože, 
obrázky, prostírky atd.  

15:30 – 17:00, lektoři Ludmila Valášková Gregorová, Jan Rodina 
 

Rezervujte si včas místo na kurzy na: info@devcatkomomo.cz, 775 780 950. 
Děkujeme. Těšíme se na viděnou. 

 

Momo Chrudim, o.p.s. www.devcatkomomo.cz,  
Palackého třída 200, Chrudim, zadní trakt domu přístupný ze sídliště mezi ulicemi 
Škroupova a Fibichova, mezi střediskem Dukla a zeleným panelákem. 


