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11.4.  - Kurz plstění jehlou – velikonoční vajíčka 
Zveme Vás na kurz výroby velikonočních vajíček z vlny. Počet účastníků kurzu je omezen. 
Prosíme, rezervujte si místo do 10.4.  
od 17:00 do 19:00, cena kurzu včetně materiálu 150,- Kč, lektorka Petra Jelínková, 
rezervace: info@devcatkomomo.cz, 775 780 950 

 
12. 4. – Kurz automatické kresby 
Harmonizace a léčba těla hravou formou. Tajemství barev. Kurz zharmonizuje tělo, 
odblokuje, co nefunguje. Kreslíme, co cítíme, a tím pomůžeme sami sobě. S sebou 
pastelky, bílý papír nebo čtvrtky.  
od 16:30, cena 100,- Kč, lektorka Bohumíra Školoudová 

 

18.4.  - Předení na vřetánku a kolovratu 
Zveme Vás na kurz předení na kolovrátku. Máme k dispozici tři kolovrátky, anebo si 
můžete přinést kolovrat vlastní. Maximální počet účastníků je 6, 3 bez vlastního kolovratu 
a 3 s vlastním kolovratem. Prosíme, rezervujte si místo do 17.4. 
od 17:00 do 19:00, cena kurzu včetně materiálu 150,- Kč, lektorka Kateřina Rodinová, 
rezervace: info@devcatkomomo.cz, 775 780 950 

 
21.4. – Den otevřených dveří MŠ Děvčátka MOMO 
Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří MŠ Děvčátka MOMO ve Slatiňanech. Den 
otevřených dveří bude probíhat od 7 do 17 hodin. 
Adresa školky: Vrchlického 168, Slatiňany. tel.: 774 709 399  

 
23.4. – Rodinné konstelace  
Konstelace odhalují skryté příčiny a souvislosti našich potíží – v oblasti vztahů, zdraví, 
práce atd. ukazují, co na nás působí, aniž o tom víme – našeho života nebo z našeho rodu. 
Umožňují okamžitou změnu – v takové míře, jak si to dovolíme. 
od 9:00 do 17:00, cena 1200,-Kč, lektor: Mgr. Pavel Veselý. Více o semináři i lektorovi na 
www.cestouksobe.cz. Přihlášky: pavel@cestouksobe.cz. 

 

http://www.cestouksobe.cz/
mailto:pavel@cestouksobe.cz
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24.4.  – Léčení dítěte v nás 
Můžeme vědomě objevit dítě uvnitř nás, zjistit, jak se cítí, jaký k sobě máme vztah, zda 
se vůbec vnímáme. Když se spojíme s dítětem v nás, spojíme se tím sami se sebou, jsme 
stabilnější. Věnujeme pozornost, lásku a péči sami sobě, nečekáme na záchranu od jiné 
osoby někde zvenku. Jde o cestu hluboké vnitřní transformace vedoucí k přijetí vlastní 
zodpovědnosti za svůj život. Získáme velkého malého přítele - sami sebe v dětském věku. 
Začneme být spokojenější, hravost a tvořivost se stává přirozenou součástí života …Na 
večerním semináři se budeme tomuto tématu věnovat prakticky, nahlédneme tak 
daleko, jak to v daném čase pro každého bude možné. 
od 17:00 do 19:00, cena 200,-Kč, lektor: Mgr. Pavel Veselý. Více o semináři i lektorovi na 
www.cestouksobe.cz. Přihlášky: pavel@cestouksobe.cz. 
 

 28.-29.4. – Dobrobazar 
Zveme Vás na bazar oblečení, knih, domácích potřeb a spotřebičů možná i nábytku. 
Všechny nabízené věci budou funkční a ve slušném stavu. Část z utržených peněz 
prodejci darují na zajištění obecně prospěšných aktivit společnosti Momo Chrudim. 
v pátek 28.4. od 13 -18 hodin a v sobotu od 9 - 12 hodin. 

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

Děkujeme. Těšíme se na viděnou. 
 

Momo Chrudim, o.p.s., Palackého třída 200, Chrudim, zadní trakt domu přístupný ze 
sídliště mezi ulicemi Škroupova a Fibichova, naproti dětskému hřišti, 
www.devcatkomomo.cz.  
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