
Pá 5.11. 20:00 Setkání – hudební večer bez záruky 
vstupné dobrovolné Hudební kulisu k pátečnímu večeru vytvoří Martin Harry Láska, Tomík Njumík a kdo se přidá...

So 6.11. 9:30-12:30 Baby masáže - 1. lekce
cena za celý kurz: 1100,- Kurz masáží miminek, pro rodiče, kteří chtějí zdravější a spokojenější děti vede 

Kristýna Juráková. Informace a rezervace míst na tel: 606 392 896.

Ne 7.11. 18:00-20:00 Vibrace vědomí
vstupné: 50,- Tibetské mísy, spontánní zpěv a jiné zajímavé zvuky příjemně naladí při nedělní seanci.

Pá 12.11. 19:30 Žamboši + Monty
vstupné dobrovolné Koncert známé folk-rockové formace vynikajícího kytaristy a písničkáře Honzy Žambocha. 

Hostem je jejich kamarád Monty. 

So 13.11. 9:30-12:30 Baby masáže - 2. lekce
cena za celý kurz: 1100,- Kurz masáží miminek vede Kristýna Juráková. Rezervace míst na tel: 606 392 896.

So 13.11. 13:30-16:30 Feng shuej – 1. část
cena semináře: 550,- První část 3-dílného cyklu seminářů, pro ty, kdo chtějí mít svůj prostor  uspořádaný 

dle zásad Feng shuej v podání Eriky Holubové Petrů. Rezervace míst: 736 735 599.

Pá 19.11. 15:00-20:00 Plackování - kreativní dílna
cena placky je 25,- Výroba kulatých odznáčků – placek o průměru 37mm. K dispozici časopisy, nůžky, 

lepidlo, papíry, pastelky... ...a samozřejmě stroj na výrobu placek.

So 20.11. 10:00-18:00 Kurz laických masáží II – masáž zad v leže
cena kurzu je 1000,- Kurz zážitkového masírování podle chytrých postupů Masérny Na Dlani vede Tomáš 

Nováček. Rezervace míst: 775 972 908

Ne 21.11. 18:00 Dramaterapie – workshop
vstupné 50,- Malou ochutnávkou z dramaterapeutického soudku je workshop vedený Kateřinou Krhutovou, 

rezervace míst: krhutova.katerina@seznam.cz  

Čt 25.11. 16:00 Výroba adventních věnců – kreativní dílna
Vyrábíte doma adventní věnce? Proč doma? Co takhle společně v čajovně? Věnce, chvojky, 
svíčky a všemožná zdobítka si vezměmte s sebou.. ..svařák bude. 

Pá 26.11. 19:30 Oddi – atmosférický ambient z islandu
vstupné: 40,- Hudebně vizuální projekt Tomáše Peřinky. Je to osobní vyjádření pocitů lásky, osamělosti a zároveň 

radosti z úchvatného prostředí Islandu, kde Tomáš dlouhá léta žil. 

So 27.11. 13:30-16:30 Feng shuej – 2. část
cena semináře: 550,- Druhá část 3-dílného cyklu seminářů, pro ty, kdo chtějí mít svůj prostor  uspořádaný 

dle zásad Feng shuej v podání Eriky Holubové Petrů. Rezervace míst: 736 735 599

Ne 28.11. 18:00-21:00 Rytmy vědomí 
vstupné: 50,- Workshop bubnování na djembe, stěrkání a ťukání pro začátečníky a mírně pokročilé.

Po 29.11. 17:00 Karma a partnerské vztahy
vstupné: 150,- Co je to karmický zákon? Jak se projevuje v našich životech a vztazích? Můžeme ovlivnit 

působení karmy? Přednášku s léčivou meditací vede Irena Štrbová: 737 557 686

Čajovna MANDALAČajovna MANDALA
Sokolovská 393/3, 742 21 Kopřivnice Po: zavřeno, mimo pořádané akce

Út - Čt: 15:00 - 22:00
Pá: 15:00 - 23:00
So: 16:00 - 23:00
Ne: 16:00 - 22:00listopad 2010listopad 2010

Další informace k jednotlivým akcím najdete na našich stránkách 
www.cajovnamandala.webnode.cz nebo na tel: 775 972 908

Děkujeme za podporu firmám: Kabelová televize Kopřivnice s.r.o. a Oriental s.r.o.


