Momo Chrudim, o.p.s.
ŘÍJEN 2016
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 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.
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

12. 10. – 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

14.10. Výcvik systemických konstelací – otázky a odpovědi
Setkání zájemců o další ročník výcviku, který bude zahájený v listopadu 2016. Výcvik je
určen pro širokou veřejnost, ne jenom pro budoucí lektory, ale i pro ty, kdo chtějí
absolvovat intenzivní roční proces seberozvoje. Výcvik přináší silné pozitivní změny ve
vztazích s původní rodinou i se současným partnerem, dětmi atd.
Půjde o volnou diskusi, kdy lektor výcviku bude odpovídat na otázky týkající se konstelací
obecně i na konkrétní témata v souvislosti s výcvikem.
Toto setkání má přispět k ujasnění nejasností a k rozhodnutí, zda je pro mne výcvik
přínosný či ne.
18:30 -20:00, vstupné dobrovolné, lektor: Mgr. Pavel Veselý. Více o semináři i lektorovi
na www.cestouksobe.cz. Přihlášky: pavel@cestouksobe.cz.

Program probíhá za podpory města Chrudim.

15.10. – Rodinné konstelace
Rodinné konstelace jsou vhodné pro odhalení skutečných příčin vztahových, pracovních a
zdravotních potíží. Umožňují také rychlou změnu, která vede ke změně.
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.

19.10. - Kurz plstění - prostírky
Zveme Vás na kurz výroby plstěných prostírek. Budeme pracovat kombinací technik
suchého a mokrého plstění. Výsledek Vašeho tvoření lze použít rovnou jako prostírku
anebo z něj můžete vyrobit taštičku na drobnosti či obal na telefon. Prosíme, rezervujte si
místo do 18.10.
od 17:00 do 19:00, cena kurzu včetně materiálu 200,- Kč, lektorka Irena Pavlíčková,
rezervace: info@devcatkomomo.cz, 775 780 950, 774 930 950

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 panelovým domem, naproti
dětskému hřišti.

Program probíhá za podpory města Chrudim.

