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Momo Chrudim, o.p.s. 

  

        DUBEN 2018 
 

 

 
 

 
11. 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 
 

14.-15. 4. – Kurz výroby kožených barefoot balerín 
Na dvoudenním kurzu si budete vyrábět jeden pár kožených balerín přesně na svoji nohu. 
Materiál je přírodní třísločiněná kůže, kterou si nabarvíte do požadovaného odstínu - cca 
25 barev k výběru. Na podrážky použijeme obuvnické plotny - výběr z několika dezénů, 
barev i tloušťky. S sebou na kurz si přineste savé noviny nebo letáky, staré bavlněné triko 
na rozstříhání na hadříky a fén.  
Přihlášení: https://www.facebook.com/bohumila.brunova, babibobik@seznam.cz, 
721290591.  
14.4.: 11:00 – 18:00, 15.4.:  9:00 – 17:00, cena včetně materiálu 1900,- Kč, lektorka 
Bohumila Brůnová 
 

16. 4. – Plstěné tulipány 
Zveme Vás na kurz plstění tulipánů z ovčí vlny. Budeme pracovat mokrou technikou. 
Prosíme, rezervujte si místo do 15.4.  
od 17:00 do 19:00, cena kurzu včetně materiálu 180,- Kč, lektorky Marcela Líbalová a 
Petra Jelínková, REZERVACE: info@devcatkomomo.cz, 775 780 950 

 
18. 4. – Povídání o jarní očistě a bylinkách 
Přijměte pozvání na besedu o jarní očistě a bylinkách. 
od 17:00, cena 50,-Kč, lektorka Hana Binková 
 
29. 4. – Rodinné konstelace 
Konstelace velmi rychle odhalují skryté příčiny a souvislosti našich potíží – v oblasti 
vztahů, zdraví, práce atd. Ukazují, co na nás působí, aniž o tom víme. Může to být nějaká 
bolest, kterou jsme prožili, nebo událost v minulých generacích, o které ani nemusíme 
vědět. Ke změně (léčení) v našem nitru dochází již během konstelace. Každý účastník má 
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prostor pro vlastní konstelaci, pro vlastní téma. Seminář není tematicky zaměřený, 
můžete přijít s jakýmkoliv tématem.  
9:00 – 17:00, cena 1500,-Kč, lektor: Mgr. Pavel Veselý, REZERVACE: pavel@cestouksobe.cz. 
Více o semináři i lektorovi na www.cestouksobe.cz. 

 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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