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         BŘEZEN 2017 
 

 
11.3. – Otevření první Semínkovny  v Chrudimi 
Rádi byste se pustili do pěstování starých či krajových odrůd, vypěstovali si vlastní osivo 
na příští rok a nevíte, kde vzít semínka? Nebo máte naopak svá semena z vlastní produkce 
a chcete jej poskytnout dalším nebo je vyměnit za jiné?  Chcete vědět, co je to 
semínkovna a k čemu slouží? Přijďte na otevření semínkovny spojenou s burzou semínek 
a přednáškou zakladatelky Iniciativy Semínkovny Mgr. Kláry Hrdé 
(www.seminkovny.wordpress.com). 
Od 10:00 do 12:00, vstupné 50,- Kč 
 

11.3.  - Základní kurz semenaření – Jak na to? 
Teoretický kurz, kde se dozvíte vše, co potřebujete znát, než začnete na své zahrádce 
semenařit. Kurz vede Mgr. Klára Hrdá (spolek Semínkovna, z.s.). Prosíme, rezervujte si  
místo do  9. 3. 
od 13:00 do 16:00, cena: 200 Kč, rezervace: info@devcatkomomo.cz, 775 780 950  
 

15. 3. – 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 

 

16.3.  - Kurz plstění – Prostírky 
Zveme Vás na kurz výroby prostírek z vlny. Počet účastníků kurzu je omezen. Prosíme, 
rezervujte si místo do 15.3.  
od 17:00 do 19:00, cena kurzu včetně materiálu 200,- Kč, lektorka Irena Pavlíčková, 
rezervace: info@devcatkomomo.cz, 775 780 950 

 

21.3.  - Kurz plstění jehlou – Girlandy s jarními motivy květin, 
motýlů… 
Oslavte začátek jara tvořivým způsobem. Přijďte si vyrobit jarní ozdobu z ovčí vlny a 
dekorační plsti s pomocí plstící jehly. Počet účastníků kurzu je omezen. Prosíme, 
rezervujte si místo do 20.3. 
od 17:00 do 19:00, cena kurzu včetně materiálu 150,- Kč, lektorka Kateřina Rodinová, 
rezervace: info@devcatkomomo.cz, 775 780 950 
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19.3. – 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. 

 
29.3.  - Kurz plstění jehlou – Ptáčci zpěváčci z přírody i říše fantazie 
Zveme Vás na kurz výroby ptáčků z vlny pomocí plstící jehly. Počet účastníků kurzu 
je omezen. Prosíme, rezervujte si místo do 28.3.  
lektorka Marcela Líbalová 
od 17:00 do 19:00, cena kurzu včetně materiálu 150,- Kč, lektorka Marcela Líbalová, 
rezervace: info@devcatkomomo.cz, 775 780 950 

 
 

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.  
 
 
 
 
 
 

http://www.cestouksobe.cz/
mailto:pavel@cestouksobe.cz

