
 

 
 

ŠAMANKA - říjnové akce 

    
Datum Čas akce místnost bližší informace 

1.10.12 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,- 

1.10.12 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,- 

2.10.12 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

2.10.12 19:00 Tensegrita s Jasenem seminárka 
Energizující toltécké cvičení jinak než 

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

3.10.12 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 100,- 

3.10.12 19:00 
Kurz pro práci s hlasem - 

Jiří Červenka 
seminárka 

Nejkratší cesta k našemu 
opravdovému hlasu vede oklikou.        
S sebou karimatku;  přihlášky na 

jiricervenka1@gmail.com 

4.10.12 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

4.10.12 19:00 Písničkování 
zadní 

čajovna 

POZOR ZMĚNA!                                  
Abychom se neochudili o účast 
některých vytížených kytaristů, 

přesunujeme Písničkování na čtvrtky.   

8.10.12 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,- 

8.10.12 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,- 

9.10.12 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

9.10.12 19:00 
Kurz pro práci s hlasem - 

Jiří Červenka 
seminárka 

Nejkratší cesta k našemu 
opravdovému hlasu vede oklikou.         
S sebou karimatku;  přihlášky na 

jiricervenka1@gmail.com 

10.10.12 16:00 
Konkurz do taneční 

skupiny Moon Dancers  
seminárka 

Pokročilejší tanečníci a tanečnice jsou 
zváni připojit se k neobyčejné taneční 
skupině.   Více na http://mozaikatv.cz/ 

11.10.12 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

11.10.12 19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
seminárka 

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



13.-14. 
10. 2012 

11:00 
Škola Bílého havrana - 

první běh 
zadní 

čajovna 

Další setkání šamanské roční školy. 
Uzavřená skupina.  Informace o 

možnosti přihlášení do dalších běhů na 
604 183 560 či mailu 
erinti@seznam.cz.   

15.10.12 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,- 

15.10.12 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,- 

16.10.12 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

16.10.12 19:00 Tensegrita s Jasenem seminárka 
Energizující toltécké cvičení jinak než 

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

17.10.12 19:00 
Kurz pro práci s hlasem - 

Jiří Červenka 
seminárka 

Nejkratší cesta k našemu 
opravdovému hlasu vede oklikou.        
S sebou karimatku;  přihlášky na 

jiricervenka1@gmail.com 

18.10.12 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

18.10.12 19:00 Písničkování 
zadní 

čajovna 

Přijďte si zapívat se skvělým 
doprovodem - nebo si jejen 

poslechnout. 

19.10.12 18:00 
Vernisáž výstavy mandal              

- Jitka Sadková 
přední 

čajovna 

V čajovně bude po celý měsích viset 
magická výstava něžných a 

neobvyklých mandal.  Přijďte se 
podívat na její slavnostní zahájení. 

20.-21. 
10.2012 

11:00 
Škola Bílého havrana - 

druhý běh 
zadní 

čajovna 

Druhé setkání šamanské roční školy. 
Uzavřená skupina.  Informace o 

možnosti přihlášení do dalších běhů na 
604 183 560 či mailu 
erinti@seznam.cz.   

20.-21. 
10.2012 

9:00 
Úvodní workshop ročního 
kurzu filmového herectví 

seminárka 
Cena 1500,-;  přihlášky na 

kurzy@mozaikatv.cz.  Víe info na 
http://filmovekurzy.webnode.cz/ 

20.10.12 13:00 
WARRIOR MOVIE TEAM - 

Jaroslav Polák 
seminárka 

Konkurz do kaskadérského týmu 
filmového bojového umění.  Více na fb 

stránce události.  

20.10.12 17:00 
Kotel a Grál -  Vivianne a 

Chris Crowley 
seminárka 

Přednáška významných britských 
lektorů.   Vstup 280,-   Více na 

http://pohanskaspolecnost.cz/Kalendar/ 

22.10.12 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,- 

22.10.12 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,- 



23.10.12 18:00 

Blízká setkání s 
poselstvím od 

mimozemšťanů 
seminárka 

Hosté: Dana a Karel Rašínovi, Ing. 
Václav Urban (členové české 

expolitické skupiny) a další, moderuje: 
Ing. Jan Sueneé Marek;  vstup 100,- 

24.10.12 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 100,- 

24.10.12 19:00 
Kurz pro práci s hlasem - 

Jiří Červenka 
seminárka 

Nejkratší cesta k našemu 
opravdovému hlasu vede oklikou.        
S sebou karimatku;  přihlášky na 

jiricervenka1@gmail.com 

25.10.12 19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
seminárka 

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

26.-28.10.  
2012 

10:00 
Šamanka na                            

Miluj svůj život 
Gymnásium 

Omská 

Pokud se chystáte na tento 
mezinárodní ezoterický festival, 

můžete se těšit i na občerstvení ala 
naše čajovna :) 

28.10. 18:30 Tensegrita s Jasenem seminárka 
Energizující toltécké cvičení jinak než 

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

29.10.12 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,- 

29.10.12 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,- 

30.10.12 19:00 

RUŠ terapií ke šťastnému 
životu bez trápení                  
-  Hana Růžičková 

seminárka 
Přednáška o tom, proč se trápíme a jak 

žít šťastně;  vstup jen po předchozí 
rezervaci, 150,-  

31.10.12 19:00 
Kurz pro práci s hlasem - 

Jiří Červenka 
seminárka 

Nejkratší cesta k našemu 
opravdovému hlasu vede oklikou.         
S sebou karimatku;  přihlášky na 

jiricervenka1@gmail.com 

          
 

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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