
 

 
 

ŠAMANKA - prosincové akce 

    
Datum Čas akce místnost bližší informace 

7.11. - 
7.12. 2014 

  
Výstava obrazů                    

Kristýny Radové 
přední 

čajovna 

Ještě týden se můžete těšit z 
nádherných děl této malířky.                                                  

Více o jejím díle na www.tanka.cz 

1.12.14       
PO 

19:00 
Kouzelné tóny                                      

- Jana Šouflová 
zadní 

čajovna 

Čajovna osvětlená pouze svíčkami, 
lampičkami a vlastní harfou.  Díky 
hudbě se vše na chvíli promění...                      

Doporučené vstupné 150,-                               
Více na www.peterbartal.cz 

1.12.14       
PO 

19:00 Tančíme s Lamis seminárka 

Ladnost, ženskost, zvýšené 
sebevědomí, krásné držení těla, 

ladnou chůzi, zpevněné svaly...to vše 
Vám může orientální tanec dát.  Každá 

lekce je otevřená i začátečnicím.                                                      
Přihlášky na ursulah@seznam.cz                 

Vstup 120,- 

4.12.14     
ČT 

17:45 
Magické pohyby                      

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Toltécké cvičení, známé i pod názvem 
Tensegrita, vstup 100,- 

4.12.14     
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
seminárka 

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

5.-7.12. 
2014               

PÁ-NE 
10:00 

Šamanka na vánoční 
Minervě 

Michnův 
palác 

Minerva je tentokrát provoněná 
vanilkou a rozezněna magickými tóny.  

Můžete na ní opět navštívit i náš 
stánek.   

5.12.14     
PÁ 

18:00 

Každý sám sobě léčitelem  
- Stanislav Chmela - 

přednáška 

zadní 
čajovna 

Pochopení principů odpuštění a 
získání pravdivého pohledu na náš 
život. To vše je cesta k léčení sebe 

sama, vztahů, situací a řešení 
problémů.                                                   

Vstup 500,-  Další informace a 
rezervace na eva.tylova@volny.cz 

5.12.14     
PÁ 

18:00 Om healing seminárka 

Prastará skupinová léčebná metoda, 
při níž mantra Om harmonizuje 

přítomné v kruhu, jeho okolí i lidstvo.  
Patří všem lidem, přijďte a zažijte ji.     

6.12.14    
SO 

9:00 

Každý sám sobě léčitelem  
- Stanislav Chmela - 

praktická část 

zadní 
čajovna 

Navazuje na páteční přednášku.  
Praktická část bude věnovaná 

postupům jak řešit objevené souvislosti 
a praktickým zkušenostem ze života.                          

Vstup 500,-  Další informace a 
rezervace na eva.tylova@volny.cz 



7.12.14     
NE 

15:00 Praha na dně tří moří 
zadní 

čajovna 

Společnost OLDM nás zatím 
naposledy zve na fascinující cestu po 

známém i neznámém.  Očima geologa 
a proutkaře Stanislava Tůmy, ze 
společnosti ČSOP GEO, uvidíme 
kaňon řeky Vltavy tak, jak o něm 

obvykle nepřemýšlíme.                            
Vstup volný 

7.12.14     
NE 

17:00 Wahlgrenis seminárka Více informaci na www.wahlgrenis.cz 

8.12.14      
PO 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 

Nemáte ještě náladu trénovat koledy?  
Tak pojďte k nám na pár zaručeně 
nevánočních písní.  Vstup volný.   

9.12.14    
ÚT 

17:30 
Pilates                                                  

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Metoda cvičení, která navrací našim 
tělům jejich plnou funkčnost.  Vstup 

100,- 

9.12.14    
ÚT 

19:00 

Terapií mysli pro šťastné 
srdce                                                      

- Hana Růžičková 
seminárka 

Proč zažíváme různá trápení a proč je 
pro nás někdy tak zdánlivě těžké se 

zbavit problémů a žít šťastně.                                    
Vstup 200,-                                                          

Více na www.terapiemysli.cz 

11.12.14     
ČT 

17:45 
Magické pohyby                      

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Toltécké cvičení, známé i pod názvem 
Tensegrita, vstup 100,- 

12.12.14      
PÁ 

18:00 Om healing seminárka 

Prastará skupinová léčebná metoda, 
při níž mantra Om harmonizuje 

přítomné v kruhu, jeho okolí i lidstvo.  
Patří všem lidem, přijďte a zažijte ji.     

13.12.14     
SO 

9:00 

Škola Bílého havrana, 
druhý ročník                            

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Druhé setkání nástavby šamanské 
roční školy. Uzavřená skupina.  

Informace o programu Škola Bílého 
havrana na čísle 604 183 560 či mailu 

erinti@seznam.cz.   

16.12.14    
ÚT 

17:30 
Pilates                                                  

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Metoda cvičení, která navrací našim 
tělům jejich plnou funkčnost.  Vstup 

100,- 

17.12.14     
ST 

19:00 
Být ve spojení                                 
- Jiří Šmejkal 

zadní 
čajovna 

O překážkách na naší duchovní cestě 
popáté.  Jak se netočit v kruhu.                    

Vstup 100,-                                                      
Více na www.bytvespojeni.cz 

18.12.14      
ČT 

17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

18.12.14      
ČT 

18:00 
Zenová meditace v 

dnešním životě 
zadní 

čajovna 

Přednáška zen budhistické školy Kwan 
Um.  Více na 

http://www.kwanumzen.cz/ 

19.12.14      
PÁ 

18:00 Om healing seminárka 

Prastará skupinová léčebná metoda, 
při níž mantra Om harmonizuje 

přítomné v kruhu, jeho okolí i lidstvo.  
Patří všem lidem, přijďte a zažijte ji.     

22.12.14     
PO 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 

Tak konečně čas na koledy?  Kterou 
asi naši kytaristé vyberou ;)  Vstup 

volný.   



23.12.14      
ÚT 

17:30 
Pilates                                                  

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Metoda cvičení, která navrací našim 
tělům jejich plnou funkčnost.  Přijďte se 

zklidnit, uvolnit a protáhnout, ať jste 
připravení na Vánoce, ať budou 

jakékoliv.  Vstup 100,- 

24.-26.12. 
2014        

  Zavřeno 
celá 

čajovna 

Veselé vánoční svátky :)   O 
případných dalších úpravách naší 
otevírací doby v době vánočních 
svátků a Silvestra Vás budeme 
informovat na našich stránkách.   

31.12. 
2014 - 

1.1.2015 
  Zavřeno 

celá 
čajovna 

Veselého Silvestra a Šťastný Nový rok 
všem 

    Výstava mandal života 
přední 

čajovna 

V prosinci u nás uvidíte překrásné 
mandaly, datum zahájení ještě 

upřesníme;                                                         
více na www.mandaly-

zivota.estranky.cz 

      

 

  
 

  

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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