
 

 
 

ŠAMANKA - květnové akce 

    
Datum Čas akce místnost bližší informace 

1.5.2013 17:00 
Čajovna otevřena později 

z důvodu oslav jara 
celá 

čajovna 

Ve státní svátek vyrážíme do krajiny, 
děkujeme za pochopení, Vaši čajovníci 

:) 

2.5.13 20:00 
Návrat ke zdroji - Kateřina 

Stejskalová 
seminárka 

Prožitkový večer s terapií Cesta podle 
Brandon Bays; vstup 200,-                    

Více zde: www.peterbartal.cz 

4.5.13 12:00 Jak poznat kletbu - Noira 
zadní 

čajovna 
Setkání z kurzu Odeklínání.  Více na 

www.carovnezrcadlo.cz 

5.5.13 18:30 Tensegrita s Jasenem seminárka 
Energizující toltécké cvičení jinak než 

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

6.5.13 18:30 
Mohendžodáro - Blanka 

Milevová 
seminárka 

Milá ženo,přijd probudit a znovu nalézt 
svou ženskou sílu. Mohendžodáro je 

tady a teď a je dostupné každé ženě v 
každém věku. Více na 
www.mohendzodaro.cz 

6.5.13 19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 
Kytaristé trénují jak diví, tak si přijďte 

poslechnout jejich virtuositu ;) 

7.5.13 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

8.5.13 17:00 
Čajovna otevřena od 

17:00 
celá 

čajovna 
Děkujeme za pochopení 

9.5.13 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

9.5.13 19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
seminárka 

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

12.5.13 13:00 Energie Slunce  - Noira 
zadní 

čajovna 

Z cyklu Kurz práce s energií.  Sluneční 
cykly, svátky a energie a jejich 

praktické využití. Více na 
www.carovnezrcadlo.cz 

13.5.13 18:30 
Mohendžodáro - Blanka 

Milevová 
seminárka 

Milá ženo,přijd probudit a znovu nalézt 
svou ženskou sílu. Mohendžodáro je 

tady a teď a je dostupné každé ženě v 
každém věku. Více na 
www.mohendzodaro.cz 

14.5.13 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

14.5.13 19:00 

Probuzení srdce –          
život v plnosti a radosti 

- J. Matičková a 
A.Tancerová 

seminárka 
Jsme tvůrci svého života, ale něco 

nám chybí a nevíme co. Info a 
přihlášky na jarmila@springlover.cz 

14.5.13 19:00 
Večerní cesta za Duhou - 

Věra Erinti Hamtilová 
zadní 

čajovna 

Poznejte sami sebe, své kořeny, svůj 
životní příběh.  Více info na 

www.samanka.cz 



15.5.13 18:00 Qi gong - Petr Kochlík seminárka 
Uzavřená skupina.                                  

Více na www.zy-qigong.cz 

16.5.13 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

16.5.13 19:00 

Šamanské večery:  
Šamanské léčení                     

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Co všechno a jak je potřebné a možné 
v dnešní době léčit šamanskými 

prostředky?  Možná se budete divit. 
Přednáška s praktickou ukázkou;            

vstup 100,- 

17.5.13 19:00 

Cesta podle Brandon 
Bays i v pohybu                                

- Kateřina Stejskalová 
seminárka 

Prožitkový večer s terapií Cesta podle 
Brandon Bays; vstup 200,-                    

Více zde: www.peterbartal.cz 

18.-19.5. 
2013 

11:00 
Škola Bílého havrana - 

druhý běh 
seminárka 

Deváté setkání šamanské roční školy. 
Uzavřená skupina.  Informace o 

možnosti přihlášení do třetího běhu 
(start podzim 2013) na 604 183 560 či 

mailu erinti@seznam.cz.   

20.5.13 18:00 
Život s vášní a čokoládou 

- Marcela Krčálová 
zadní 

čajovna 

Prožitkový a ochutnávkový večer.  
Čokoláda jako potěšení, lék a přítel.  

Více na www.peterbartal.cz 

20.5.13 18:30 
Mohendžodáro - Blanka 

Milevová 
seminárka 

Milá ženo,přijd probudit a znovu nalézt 
svou ženskou sílu. Mohendžodáro je 

tady a teď a je dostupné každé ženě v 
každém věku. Více na 
www.mohendzodaro.cz 

20.5.13 20:00 Písničkování 
zadní 

čajovna 
Každý večer na kytaru hraje…hádejte 

kdo. 

21.5.13 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

21.5.13 19:00 
Večerní cesta za Duhou - 

Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Poznejte sami sebe, své kořeny, svůj 
životní příběh.  Více info na 

www.samanka.cz 

22.5.13 18:00 Qi gong - Petr Kochlík 
zadní 

čajovna 
Uzavřená skupina.                                  

Více na www.zy-qigong.cz 

22.5.13 18:30 Blízká setkání  seminárka 

Další zajímavá tematická beseda s 
členy české exopolitické společnosti. 

Moderuje Jan Sueneé Marek.                  
Vstup 100,-   

23.5.13 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

23.5.13 19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
seminárka 

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

25.-26.5. 
2013 

10:00 
Škola magie: Magická 

očista a ochrana - Noira 
zadní 

čajovna 

Naučte se tradiční techniky magické 
očisty a ochrany.  Více na 
www.carovnezrcadlo.cz 

28.5.-
5.6.2013 

19:00 ŽÁBA KRÁLOVNA seminárka 
Nevšední program z rukou Agentúry 

Hakinen - Jorkinen.  Více informací na 
našich stránkách a přímo v čajovně. 



27.5.13 18:30 
Mohendžodáro - Blanka 

Milevová 
zadní 

čajovna 

Milá ženo,přijd probudit a znovu nalézt 
svou ženskou sílu. Mohendžodáro je 

tady a teď a je dostupné každé ženě v 
každém věku. Více na 
www.mohendzodaro.cz 

28.5.13 19:00 

Probuzení srdce –          
život v plnosti a radosti 

- J. Matičková a 
A.Tancerová 

zadní 
čajovna 

Jsme tvůrci svého života, ale něco 
nám chybí a nevíme co. Info a 

přihlášky na jarmila@springlover.cz 

30.5.13 19:00 

Šamanské večery:           
Žena a muž                                            

- Věra Erinti Hamtilová 

zadní 
čajovna 

Netradiční pohled na tradiční téma. 
Přednáška s praktickou ukázkou;            

vstup 100,- 

          
 

Změna programu vyhrazena 
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