
 

 
 

ŠAMANKA - lednové akce 

    
Datum Čas akce místnost bližší informace 

1.1.15   
ČT 

  Šťastný Nový rok 
celá 

čajovna 
Čajovna uzavřena z důvodu svátku 

2.1.15   
PÁ 

16:00 
Čajovna otevřena od 

16:00 
celá 

čajovna 
Děkujeme za pochopení a těšíme se 

na Vás v roce 2015. 

2.1.15   
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.     

5.1.15        
PO 

20:00 Písničkování 
zadní 

čajovna 
Přišel čas hrát a zpívat :)  Vstup volný.   

6.1.15    
ÚT 

17:30 
Pilates                                                  

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Metoda cvičení, která navrací našim 
tělům jejich plnou funkčnost.                       

Vstup 100,- 

8.1.15       
ČT 

17:00 

Brat Havran                               
- Katarína Hrčková                                
a Borka Balážová 

seminárka 

Setkání s vyprávěním o právě 
vydaném sešitu Šamanské poezie.  

Vstup 150,-                                       
Rezervace: +420 603 961 711 

9.1.15                 
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.     

11.1.15      
NE 

9:00 

Škola Bílého havrana, 
druhý ročník                            

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Třetí setkání nástavby šamanské roční 
školy. Uzavřená skupina.  Informace o 

programu Škola Bílého havrana na 
čísle 604 183 560 či mailu 

erinti@seznam.cz.   

13.1.15      
ÚT 

17:30 
Pilates                                                  

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Metoda cvičení, která navrací našim 
tělům jejich plnou funkčnost.                      

Vstup 100,- 

15.1.15      
ČT 

17:45 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka 

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

15.1.15      
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
seminárka 

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

16.1.15     
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.     

19.1.15   
PO 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 
Přijďte si zahrát a zazpívat.                         

Vstup volný.   

20.1.15  
ÚT 

17:30 
Pilates                                                  

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Metoda cvičení, která navrací našim 
tělům jejich plnou funkčnost.                     

Vstup 100,- 

22.1.15      
ČT 

17:45 
Magické pohyby                                 

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

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



23.1.15     
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.     

25.1.15     
NE 

10:00 
Den otevřených dveří 

Poradny pro zdravý život 
seminárka 
a poradna 

Přijďte a vyzkoušejte naše služby: 
cvičení, masáže, analýza těla a další... 

27.1.15      
ÚT 

17:30 
Pilates                                                  

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Metoda cvičení, která navrací našim 
tělům jejich plnou funkčnost.                       

Vstup 100,- 

28.1.15       
ST 

19:00 

Šamanismus v životě 
moderního člověka                             

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Co je to šamanismus, čím byl a co 
může nabídnout v dnešní společnosti.  
Přednáška s prostorem pro otázky a 

odpovědi.  Vstup 110,-   

28.1.15       
ST 

19:00 
Být ve spojení                                   
- Jiří Šmejkal 

zadní 
čajovna 

Na naší cestě obvykle narazíme na 
překážky, které je třeba zdolat.  Večer 

věnovaný právě tomuto tématu.                               
Více na www.bytvespojeni.cz 

29.1.15     
ČT 

17:45 
Magické pohyby                              

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

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

29.1.15     
ČT 

18:00 
Já, žena                                     

- Veronika Dvořáková 
zadní 

čajovna 

Inspirativní setkání se ženami o 
ženách, mužích, životě, výzvách a 

dalších zajímavých tématech.                                    
Vstup od 275,- do 400,- Kč. 

29.1.15     
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
seminárka 

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

30.1.15     
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.     

          

Změna programu vyhrazena 
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