
 

 
 

ŠAMANKA - zářijové akce 

    
Datum Čas akce místnost bližší informace 

4.9.2012 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

5.9.12 18:00 Klub deskových her 
zadní 

čajovna 
Zajímavé deskovky a zajímaví lidé na 

každém setkání :)   

5.9.12 19:00 Tensegrita s Jasenem seminárka 
Energizující toltécké cvičení jinak než 

jak ho znáte od nás, kontakt 
tensegritacz@gmail.com, vstup 100,- 

6.9.12 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

10.9.12 19:00 
Hudební pondělky v 

Šamance - Písničkování 
zadní 

čajovna 
Neuvěřitelné množství hráčů na kytaru!  

Přijďte, to musíte vidět!  :) 

10.9.12 18:30 
Tai Chi začátečníci                 

- Iva Lhotská 
seminárka 

Sms rezervace na 604 481 621, info 
na témže čísle po-pá 20:00 - 21:00, 
nebo na http://intuition.blog.cz; vstup 

150,- 

10.9.12 19:30 
Tai Chi mírně pokročilí                 

- Iva Lhotská 
seminárka 

Sms rezervace na 604 481 621, info 
na témže čísle po-pá 20:00 - 21:00, 
nebo na http://intuition.blog.cz; vstup 

150,- 

12.9.12 18:30 Mužský kruh - Petr Novák 
zadní 

čajovna 

Každý muž potřebuje cítit, že to co 
dělá má nějaký hlubší  smysl.  Více 
informací na www.petr-novak.com;  

vstup 150,- 

12.9.12 19:00 Tensegrita s Jasenem seminárka 
Energizující toltécké cvičení jinak než 

jak ho znáte od nás, kontakt 
tensegritacz@gmail.com, vstup 100,- 

13.9.12 19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
seminárka 

POZOR! Pouze v případě deště.  
Spontánní bubnování s tancem a 

zpěvem, 150,- + 50,- za půjčení bubnu 

15.9.12 9:00 
Qigong - celodenní 

cvičení 
seminárka 

Uzavřená skupina, více informací na 
www.zy-qigong.cz 

15.-16.9. 
2012 

11:00 
Škola Bílého havrana - 

první běh 
zadní 

čajovna 

Páté setkání šamanské roční školy.  
Uzavřená skupina.  Informace o dalším 

běhu na čísle 604 183 560 či mailu 
erinti@seznam.cz.   

17.9.12 18:30 
Tai Chi začátečníci                 

- Iva Lhotská 
seminárka 

Sms rezervace na 604 481 621, info 
na témže čísle po-pá 20:00 - 21:00, 
nebo na http://intuition.blog.cz; vstup 

150,- 



17.9.12 19:30 
Tai Chi mírně pokročilí                 

- Iva Lhotská 
seminárka 

Sms rezervace na 604 481 621, info 
na témže čísle po-pá 20:00 - 21:00, 
nebo na http://intuition.blog.cz; vstup 

150,- 

18.9.12 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

19.9.12 18:00 Klub deskových her 
zadní 

čajovna 
Přijďte se ponořit do skvělých 

deskovek s klubem hráčů nejen z VŠE!   

19.9.12 19:00 Tensegrita s Jasenem seminárka 
Energizující toltécké cvičení jinak než 

jak ho znáte od nás, kontakt 
tensegritacz@gmail.com, vstup 100,- 

20.9.12 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

20.9.12 19:00 

Šamanismus v životě 
moderního člověka - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka 

Co je to šamanismus a co užitečného 
může přinést dnešnímu člověku  se 
dozvíte v přednášce s praktickou 

ukázkou; vstup 100,- 

22.-23.9. 
2012 

10:00 Šamanka na Minervě 
Michnův 

palác 
Tento víkend nás opět naleznete i na 
oblíbené výstavě zdraví a esoteriky.   

22.-23.9. 
2012 

11:00 
Škola Bílého havrana - 

druhý běh 
seminárka 

Zahájení druhého běhu šamanské 
roční školy.  Informace o možné účasti 

na čísle 604 183 560 či mailu 
erinti@seznam.cz.   

24.9.12 18:30 
Tai Chi začátečníci                 

- Iva Lhotská 
seminárka 

Sms rezervace na 604 481 621, info 
na témže čísle po-pá 20:00 - 21:00, 
nebo na http://intuition.blog.cz; vstup 

150,- 

24.9.12 19:30 
Tai Chi mírně pokročilí                 

- Iva Lhotská 
seminárka 

Sms rezervace na 604 481 621, info 
na témže čísle po-pá 20:00 - 21:00, 
nebo na http://intuition.blog.cz; vstup 

150,- 

24.9.12 19:00 
Hudební pondělky v 

Šamance - Písničkování 
zadní 

čajovna 

Jeden oddíl naší knihovny je vyhrazen 
zpěvníkům.  Potěšte je svou 

přítomností a přijďte je použít právě 
dnes večer! 

25.9.12 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

26.9.12 18:30 

Ohlédnutí za 
mezinárodním kognresem 
aneb 2012 a mimozemská 

přítomnost na Zemi 

seminárka 

Večer se zajímavou  diskuzí.                                                  
Hosté: Karel Rašín, Ing. Václav Urban 

Moderuje: Ing. Jan Sueneé Marek        
Více na našem facebooku.   

27.9.12 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

27.9.12 19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
seminárka 

Spontánní bubnování s tancem a 
zpěvem, 150,- + 50,- za půjčení bubnu 



29.9.12 17:00 
Vernisáž výstavy Jany 

Roselli 
seminárka 

V tento den je v Šamance slavnostně 
zahájena výstava plná světla a andělů.   

30.9.12 18:00 
Pradávné jeskynní umění 

a magie - Cerri Lee 
seminárka 

Workshop významné wiccanské    
kapacity, umělkyně a partnerky                           
Damh the Barda, více info na 

pohanskaspolecnost.cz/Kalendar;      
vstup 150,- 

          
 

Změna programu vyhrazena 
 

 

  

Čajovna Šamanka   

   

Čajovna a kavárna Šamanka   

Hálkova 8    
Praha 2, Nové Město   
120 00      
cajovna.samanka@ gmail.com  

  
www.samanka.cz 
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