
 

 
 

ŠAMANKA - dubnové akce 

    
Datum Čas akce místnost bližší informace 

2.4.15      
ČT 

10:00 

Pilates (nejen) pro 
maminky s hlídáním dětí                                        
- Věra Erinti Hamtilová 

seminárka 

Zatímco Vy se protáhnete díky metodě 
pilates, o Vaše děti se postará 

kvalifikovaný dozor.  Nutná rezervace 
na čísle 604 183 560 či mailu 
cajovna.samanka@gmail.com                         

Vstup 100,- pilates + 50,- hlídání 

2.4.15      
ČT 

19:00 

Duchovní pouť                               
po Jižní indii                                                      

- Stanislav Drda 
seminárka 

Jak se žije v indických městech a na 
vesnicích?  Jaký je jejich duchovní a 
společenský život?  A jak se dívají na 

nás?  Záznam cesty s promítáním.                              
Výše vstupu dle spokojenosti.                                         
Více na www.peterbartal.cz 

3.4.15       
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.     

3.4.15       
PÁ 

19:30 

Promítání filmu                     
Na sever od slunce,                   

režie Inge Wegge, Jørn 
Nyseth Ranum. 

seminárka 

Cyklus filmových večerů Otevřené Oči.  
Vstup volný.  Více na 

www.facebook.com/otevreneoci 
www.jedensvet.cz/pit      

6.4.15              
PO 

19:00 Velikonoční pondělí 
celá 

čajovna 

Dnes otvíráme až v 19:00.  Děkujeme 
za pochopení a přejeme Veselé 

Velikonoce 

7.4.15          
ÚT 

17:30 
Pilates                                                  

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Metoda cvičení, která navrací našim 
tělům jejich plnou funkčnost.                                     

Nutná rezervace na čísle 604 183 560              
či mailu cajovna.samanka@gmail.com                         

Vstup 100,- 

9.4.15                
ČT 

10:00 

Pilates (nejen) pro 
maminky s hlídáním dětí                                        
- Věra Erinti Hamtilová 

seminárka 

Zatímco Vy se protáhnete díky metodě 
pilates, o Vaše děti se postará 

kvalifikovaný dozor.  Nutná rezervace 
na čísle 604 183 560 či mailu 
cajovna.samanka@gmail.com                         

Vstup 100,- pilates + 50,- hlídání 

9.4.15                
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
seminárka 

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

9.4.15                
ČT 

19:00 
Skupinový rozbor snů                      

- Miroslav Šubrt 
poradna 

Ponořte se s námi do tajuplného světa 
svých snů.  Nevyložený sen je jako 

nepřečtený dopis.  Vstup 100,-                          
Více na www.cestapoznani.cz 



10.4.15     
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.     

13.4.15     
PO 

10:00 

Pilates (nejen) pro 
maminky s hlídáním dětí                                        
- Věra Erinti Hamtilová 

seminárka 

Zatímco Vy se protáhnete díky metodě 
pilates, o Vaše děti se postará 

kvalifikovaný dozor.  Nutná rezervace 
na čísle 604 183 560 či mailu 
cajovna.samanka@gmail.com                         

Vstup 100,- pilates + 50,- hlídání 

13.4.15     
PO 

17:30 
Pilates                                                  

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Metoda cvičení, která navrací našim 
tělům jejich plnou funkčnost.                                     

Nutná rezervace na čísle 604 183 560              
či mailu cajovna.samanka@gmail.com                         

Vstup 100,- 

13.4.15     
PO 

18:45 
Kruhový trénink                                                  

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Potřebujete posílit tělo a (konečně) 
zlepšit svou kondici?                                                 

Nutná rezervace na čísle 604 183 560              
či mailu cajovna.samanka@gmail.com             

Vstup 100,- 

13.4.15     
PO 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 
Čaj, ženy, zpěv. 

14.4.15      
ÚT 

17:30 
Pilates                                                  

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Metoda cvičení, která navrací našim 
tělům jejich plnou funkčnost.                                     

Nutná rezervace na čísle 604 183 560              
či mailu cajovna.samanka@gmail.com                         

Vstup 100,- 

14.4.15      
ÚT 

18:00 

Úvod do zenu                                      
- 1.část -                                    

Zenová škola Kwan Um 

zadní 
čajovna 

"Naše pravé já je stále jasně zářící a 
svobodné."  Vhodné pro ty, kdo si 

chtějí vyzkoušet jednoduchou meditaci 
a dozvědět se více o jejím využití v 

každodenním životě.                                          
Více na www.kwanumzen.cz 

16.4.15     
ČT 

10:00 

Pilates (nejen) pro 
maminky s hlídáním dětí                                        
- Věra Erinti Hamtilová 

seminárka 

Zatímco Vy se protáhnete díky metodě 
pilates, o Vaše děti se postará 

kvalifikovaný dozor.  Nutná rezervace 
na čísle 604 183 560 či mailu 
cajovna.samanka@gmail.com                         

Vstup 100,- pilates + 50,- hlídání 

16.4.15     
ČT 

18:00 
Já, žena                                     

- Veronika Dvořáková 
seminárka 

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

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

16.4.15     
ČT 

19:00 

Posvátné písně, silové a 
léčebné písně                                       

- společné zpívání -  
Daniela Orlická 

zadní 
čajovna 

Máte zájem naučit se prastaré  písně 
ze všech koutů světa?                             

Úvodní setkání cyklu.  Vstup 100,- 



17.4.15     
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.     

17.4.15     
PÁ 

19:30 

Promítání filmu                     
NEVÍTANÍ,                                    

režie Tomáš Škrdlant 
seminárka 

Cyklus filmových večerů Otevřené Oči.  
Vstup volný.  Více na 

www.facebook.com/otevreneoci    

19.4.15      
NE 

10:00 
Den otevřených dveří 

Poradny pro zdravý život 
celá 

čajovna 

Přijďte si vyzkoušet rozmanité služby a 
aktivity, které Vám v Poradně můžeme 

nabídnout!  Kromě toho se můžete 
těšit na tvořivé dílny a večer navíc na                          

Písničkování a Deskohraní.                                                          
Více na www.samanka.cz 

20.4.15     
PO 

10:00 

Pilates (nejen) pro 
maminky s hlídáním dětí                                        
- Věra Erinti Hamtilová 

seminárka 

Zatímco Vy se protáhnete díky metodě 
pilates, o Vaše děti se postará 

kvalifikovaný dozor.  Nutná rezervace 
na čísle 604 183 560 či mailu 
cajovna.samanka@gmail.com                         

Vstup 100,- pilates + 50,- hlídání 

20.4.15     
PO 

17:30 
Pilates                                                  

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Metoda cvičení, která navrací našim 
tělům jejich plnou funkčnost.                                     

Nutná rezervace na čísle 604 183 560              
či mailu cajovna.samanka@gmail.com                         

Vstup 100,- 

20.4.15     
PO 

18:45 
Kruhový trénink                                                  

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Potřebujete posílit tělo a (konečně) 
zlepšit svou kondici?                                                 

Nutná rezervace na čísle 604 183 560              
či mailu cajovna.samanka@gmail.com             

Vstup 100,- 

21.4.15     
ÚT 

17:30 
Pilates                                                  

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Metoda cvičení, která navrací našim 
tělům jejich plnou funkčnost.                                     

Nutná rezervace na čísle 604 183 560              
či mailu cajovna.samanka@gmail.com                         

Vstup 100,- 

22.4.15      
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 

23.4.15    
ČT 

10:00 

Pilates (nejen) pro 
maminky s hlídáním dětí                                        
- Věra Erinti Hamtilová 

seminárka 

Zatímco Vy se protáhnete díky metodě 
pilates, o Vaše děti se postará 

kvalifikovaný dozor.  Nutná rezervace 
na čísle 604 183 560 či mailu 
cajovna.samanka@gmail.com                         

Vstup 100,- pilates + 50,- hlídání 



23.4.15    
ČT 

19:00 
Dvě harfy                                  

- Roses of Peace 
zadní 

čajovna 

Koncert dvou bardů, Siggy 
Massenbauer a Guillauma Ellia.  
Provedou Vás hrou a zpěvem od 

renesance až po současnost.                                          
Vstup 190,-    rezervace na 

www.pohanskaspolecnost.cz 

23.4.15    
ČT 

19:00 
Skupinový rozbor snů                      

- Miroslav Šubrt 
poradna 

Ponořte se s námi do tajuplného světa 
svých snů.  Nevyložený sen je jako 

nepřečtený dopis.  Vstup 100,-                          
Více na www.cestapoznani.cz 

23.4.15    
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
seminárka 

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

24.4.15    
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.     

25.4.15       
SO 

13:00 
Den setkávání                                       

- Cesta poznání 
zadní 

čajovna 

Cesta poznání Vás zve na den plný 
poučení a blízkého setkání se 

zajímavými hosty.                                                               
Určitě prozkoumejte program na: 

www.cestapoznani.cz 

25.-26.4. 
2015 

SO+NE 
9:00 

Základní výukový kurz 
Terapie mysli                                       

- Hana Růžičková 
seminárka 

Uzavřená skupina.                                  
Více na www.terapiemysli.cz 

27.4.15      
PO 

10:00 

Pilates (nejen) pro 
maminky s hlídáním dětí                                        
- Věra Erinti Hamtilová 

seminárka 

Zatímco Vy se protáhnete díky metodě 
pilates, o Vaše děti se postará 

kvalifikovaný dozor.  Nutná rezervace 
na čísle 604 183 560 či mailu 
cajovna.samanka@gmail.com                         

Vstup 100,- pilates + 50,- hlídání 

27.4.15      
PO 

17:30 
Pilates                                                  

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Metoda cvičení, která navrací našim 
tělům jejich plnou funkčnost.                                     

Nutná rezervace na čísle 604 183 560              
či mailu cajovna.samanka@gmail.com                         

Vstup 100,- 

27.4.15      
PO 

18:45 
Kruhový trénink                                                  

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Potřebujete posílit tělo a (konečně) 
zlepšit svou kondici?                                                 

Nutná rezervace na čísle 604 183 560              
či mailu cajovna.samanka@gmail.com             

Vstup 100,- 

27.4.15      
PO 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 
Čaj, ženy, zpěv. 

28.4.15      
ÚT 

17:30 
Pilates                                                  

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Metoda cvičení, která navrací našim 
tělům jejich plnou funkčnost.                                     

Nutná rezervace na čísle 604 183 560              
či mailu cajovna.samanka@gmail.com                         

Vstup 100,- 



30.4.15     
ČT 

10:00 

Pilates (nejen) pro 
maminky s hlídáním dětí                                        
- Věra Erinti Hamtilová 

seminárka 

Zatímco Vy se protáhnete díky metodě 
pilates, o Vaše děti se postará 

kvalifikovaný dozor.  Nutná rezervace 
na čísle 604 183 560 či mailu 
cajovna.samanka@gmail.com                         

Vstup 100,- pilates + 50,- hlídání 

          
 

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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