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3.5. – Setkání rodičů dětí s postižením 

Zveme Vás na další bezplatné setkání rodičů a blízkých dětí s postižením. Setkání slouží 
k výměně zkušeností, ke sdílení starostí i radostí lidí s podobnou životní zkušeností. 
Domluvené téma tohoto setkání je tvoření náhrdelníků z ovčí vlny.  
od 17:00 do 19:00, setkání vedou Marcela Líbalová a Petra Jelínková, přihlášení:         
775 930 950, dilna@devcatkomomo.cz 
 
 
 

13.5. – 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. 
 
 
 

16.5.  – Čelenky s květy 
Zveme Vás na kurz výroby čelenek ozdobené květy z dekorační plsti. Prosíme, rezervujte 
si místo do 15.5. 
od 17:00 do 19:00, cena kurzu včetně materiálu 150,- Kč, lektorka Kateřina Rodinová, 
rezervace: info@devcatkomomo.cz, 775 780 950 
 
 
 

25.5. – Seminář tvůrčí fotografie  
Zveme Vás na seminář tvůrčí fotografie. Budeme se věnovat základům fotografování, 
vybavení a obecným pojmům, bez kterých se fotograf neobejde, jako "zlatý řez", clona, 
expozice, čas, citlivost atd. Praktická tvorba „fotografického obrazu“, jeho kompozice, 
hloubka a další aspekty. Budete potřebovat vlastní fotoaparát, jestli máte, můžete si 
donést expozimetr, objektivy aj. Na seminář je nutné se přihlásit na nejpozději do 24.5. 
od 16:00 do 20:00, cena 400,-Kč, lektor: Bc. David Komínek, přihlášky: 775 780 950,  
info@devcatkomomo.cz 
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27.5. Férový picknick v MŠ Děvčátka Momo 
Zveme Vás na tradiční Férový picknick s bohatým programem. Letos jako hlavní host 
vystoupí originální česká acapella Yellow sisters, hrazený koncert začíná ve 14:00. 
V nabídce občerstvení naleznete lokální dobroty Dobré pekárny, bezlepkové dezerty, 
kotlíkový guláš, bio zelenina ze statku Horní Ředice aj. Děti se mohou těšit i na dílničky – 
zdobení medových perníčků, plstění ovčí vlny a další. Během picknicku se budou prodávat 
výrobky regionálních výrobců. 
od 13:30, MŠ Děvčátka Momo, Vrchlického 168, Slatiňany, tel.: 774 709 399 
 
 

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.  


