
 

 
 

ŠAMANKA - říjnové akce 

    
Datum Čas akce místnost bližší informace 

1.10.15     
ČT 

20:00 
Pilates & yoga                                      

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

 Nejen pro ty, kteří nestíhají                          
dřívější lekce.  Nutná rezervace                             

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

Vstup 100,- 

2.10.15    
PÁ 

7:30 
Ranní pilates                                               

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Co se protáhnout a rozhýbat na začátku 
dne?  Nutná rezervace                                      

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

Vstup 100,- 

2.10.15    
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.- 4.10. 
2015      

SO+NE 
9:00 

Kurz homeopatie                     
(nejen) pro rodiče                                           
- Jana Balušíková 

seminárka 

Čtyř víkendový kurz akutní homeopatie;  
druhé setkání.                                               

Je určen především laikům se zájmem o 
homeopatickou samoléčbu.                                                   

Více informací a přihlášky na 
www.modryhad.cz 

5.10.15    
PO 

7:30 
Ranní pilates                                               

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Co se protáhnout a rozhýbat na začátku 
dne?  Nutná rezervace                                      

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

Vstup 100,- 

5.10.15    
PO 

18:45 
Zdravé posilování                                             

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Potřebujete zdravě a bezpečně posílit 
tělo a (konečně) zlepšit svou kondici?                                                 
Nutná rezervace na čísle 604 183 560              
či mailu cajovna.samanka@gmail.com             

Vstup 100,- 

6.10.15      
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,- 

6.10.15      
ÚT 

19:00 

Začínáme s pohanstvím, 
část IV.                                                   

- Animismus a 
šamanismus 

zadní 
čajovna 

Poznáme animismus jakožto součást 
pohanského vidění světa i svébytnou 

cestu, z níž vychází šamanismus. 
Dozvíme se o tom, jak fungují, kde se 

vlastně vzali a jak lze praktikovat v 
dnešních podmínkách. Přednáší 
Alexandr Limberský.  Vstup 60,-                               

Více na www.pohanskaspolecnost.cz 



8.10.15     
ČT 

18:00 
Zpívání pro pupíky                               
- Anna Kačabová 

seminárka 

Čekáte miminko? A máte rády hudbu? 
Přijďte si vyzkoušet účinky zpěvu a 

hudby v těhotenství "na vlastní pupík"    
Hudebně relaxační workshopy pro 

nastávající maminky.                                          
Více na www.zpivanipropupiky.cz 

8.10.15     
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
zadní 

čajovna 
Spontánní bubnování s tancem a 

zpěvem, 150,- + 50,- za půjčení bubnu 

8.10.15     
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 

8.10.15     
ČT 

20:00 
Pilates & yoga                                      

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

 Nejen pro ty, kteří nestíhají dřívější 
lekce.  Nutná rezervace                             

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

Vstup 100,- 

9.10.15    
PÁ 

7:30 
Ranní pilates                                               

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Co se protáhnout a rozhýbat na začátku 
dne?  Nutná rezervace                                      

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

Vstup 100,- 

9.10.15    
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.     

10.10.15    
SO 

16:00 ATHEOtalk seminárka 

Zajímá vás Nový ateismus a co je na 
něm vlastně nového? 

Přijďte si o tom popovídat s ateisty. 
Odpoledne přednášek a diskusí 
pořádané spolkem Ateisté ČR.                                    

Vstup volný.   

11.10.15    
NE 

9:00 
Zdraví, čakry, aura                                             

- Michaela Řezníčková 
zadní 

čajovna 

Z cyklu Poznej sám sebe pomocí 
intuice.  Pomocí kresby se naučíte 

vypracovat stav zdraví, čaker i aury.                                                     
Rezervace na čísle 737 341 175 

11.10.15    
NE 

13:00 
Energie a kresba v praxi                                           
- Michaela Řezníčková 

zadní 
čajovna 

Z cyklu Poznej sám sebe pomocí 
intuice.  Naučíte se pracovat se svou 
vnitřní energií a vkládat ji do obrázků.                                                       

Rezervace na čísle 737 341 175 

12.10.15 
PO 

7:30 
Ranní pilates                                               

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Co se protáhnout a rozhýbat na začátku 
dne?  Nutná rezervace                                      

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

Vstup 100,- 

12.10.15 
PO 

18:45 
Zdravé posilování                                             

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Potřebujete zdravě a bezpečně posílit 
tělo a (konečně) zlepšit svou kondici?                                                 
Nutná rezervace na čísle 604 183 560              
či mailu cajovna.samanka@gmail.com             

Vstup 100,- 



12.10.15 
PO 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 
₰ houslový klíč se porouchal!                                                  

Přijďte ho zachránit. 

13.10.15    
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,- 

15.10.15    
ČT 

18:00 
Zpívání pro pupíky                               
- Anna Kačabová 

seminárka 

Čekáte miminko? A máte rády hudbu? 
Přijďte si vyzkoušet účinky zpěvu a 

hudby v těhotenství "na vlastní pupík"   
Hudebně relaxační workshopy pro 

nastávající maminky.                                          
Více na www.zpivanipropupiky.cz 

15.10.15    
ČT 

19:00 

Posvátné písně, silové a 
léčebné písně                                       

- společné zpívání -  
Daniela Orlická 

zadní 
čajovna 

Přijďte zpívat písně přinášející sílu a 
harmonii.  Vlastní hudební nástroje 

vítány.  Vstup 100,- 

15.10.15    
ČT 

20:00 
Pilates & yoga                                      

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

 Nejen pro ty, kteří nestíhají dřívější 
lekce.  Nutná rezervace                             

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

Vstup 100,- 

16.10.15     
PÁ 

7:30 
Ranní pilates                                               

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Co se protáhnout a rozhýbat na začátku 
dne?  Nutná rezervace                                      

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

Vstup 100,- 

16.10.15     
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.-18.10. 
2015 

SO+NE 
9:00 

Výukový kurz Terapie 
mysli pro pokročilé                                        
- Hana Růžičková 

seminárka 
Více informací a přihlášky na 

www.terapiemysli.cz 

17.-18.10. 
2015 

SO+NE 
10:00 

Atlantská kabala 1.stupeň               
- Thomas von Reumont 

zadní 
čajovna 

Pronikněte do prastarých zákonitostí, 
které Vám mohou pomoci i v dnešním 

světě.                                                        
Více na mailu anton.kuruc@rai-reiki.sk  

či čísle +421 905 211 608  

19.10.15    
PO 

7:30 
Ranní pilates                                               

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Co se protáhnout a rozhýbat na začátku 
dne?  Nutná rezervace                                      

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

Vstup 100,- 

19.10.15    
PO 

10:00 
Základy homeopatie                        

- Thomas von Reumont 
zadní 

čajovna 

Klasická homeopatie podle Samuela 
Hahnemana.  Více na mailu 

anton.kuruc@rai-reiki.sk  
či čísle +421 905 211 608  



19.10.15    
PO 

18:45 
Zdravé posilování                                             

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Potřebujete zdravě a bezpečně posílit 
tělo a (konečně) zlepšit svou kondici?                                                 
Nutná rezervace na čísle 604 183 560              
či mailu cajovna.samanka@gmail.com             

Vstup 100,- 

20.10.15     
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,- 

22.10.15      
ČT 

18:00 
Zpívání pro pupíky                               
- Anna Kačabová 

seminárka 

Čekáte miminko? A máte rády hudbu? 
Přijďte si vyzkoušet účinky zpěvu a 

hudby v těhotenství "na vlastní pupík"   
Hudebně relaxační workshopy pro 

nastávající maminky.                                          
Více na www.zpivanipropupiky.cz 

22.10.15      
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
zadní 

čajovna 
Spontánní bubnování s tancem a 

zpěvem, 150,- + 50,- za půjčení bubnu 

22.10.15      
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 

22.10.15      
ČT 

20:00 
Pilates & yoga                                      

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

 Nejen pro ty, kteří nestíhají dřívější 
lekce.  Nutná rezervace                             

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

Vstup 100,- 

23.10.15    
PÁ 

7:30 
Ranní pilates                                               

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Co se protáhnout a rozhýbat na začátku 
dne?  Nutná rezervace                                      

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

Vstup 100,- 

23.10.15    
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.     

24.-25.10. 
2015                   

SO+NE 
9:00 

Základy aromaterapie                      
- běžné a akutní stavy - 

Ludmila Kotalíková 

zadní 
čajovna 

Základy a zásady práce s éterickými 
oleji;  jak je využít v každodenním 

životě.                  Více na 
www.aromadoteky.cz 

24.10.15    
SO 

19:00 

Začínáme s pohanstvím, 
část V.                                                   

- Čarodějnictví a Wicca 
seminárka 

Jindra (Gin) Prousek, zakladatel 
hradeckého covenu eklektické wiccy 

nám poví něco o základních symbolech 
a konceptu současného čarodějnictví 

jakožto náboženství.  Vstup 60,-                     
Více na www.pohanskaspolecnost.cz 



25.10.15             
NE 

18:30 
Zrcadlo okamžiku                      

- Michaela Petersen 
zadní 

čajovna 

Společně se vydáme na cestu do světa 
Osho Zen Tarotu a dalších vykládacích 
karet.  Velmi mnoho informací o sobě a 
své momentální situaci se lze dozvědět i 

z jediné vytažené karty. Vstup 300,-                                                  
Více na www.peterbartal.cz a 

www.nusta.cz 

26.10.15         
PO 

7:30 
Ranní pilates                                               

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Co se protáhnout a rozhýbat na začátku 
dne?  Nutná rezervace                                      

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

Vstup 100,- 

26.10.15         
PO 

18:45 
Zdravé posilování                                             

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Potřebujete zdravě a bezpečně posílit 
tělo a (konečně) zlepšit svou kondici?                                                 
Nutná rezervace na čísle 604 183 560              
či mailu cajovna.samanka@gmail.com             

Vstup 100,- 

26.10.15         
PO 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 
:) 

 

27.10.15      
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,- 

27.10.15      
ÚT 

18:00 Setkávání pro muže poradna 

Empatické naslouchání zve ty z vás, 
kteří chtějí vylepšit své vztahy, lépe 

uchopit vzájemnou komunikaci a 
významně tím ovlivnit svou spokojenost 
v  partnerském životě.  Vstup 200,- Více 

na www.empatickenaslouchani.cz 

29.10.15      
ČT 

18:00 
Zpívání pro pupíky                               
- Anna Kačabová 

seminárka 

Čekáte miminko? A máte rády hudbu? 
Přijďte si vyzkoušet účinky zpěvu a 

hudby v těhotenství "na vlastní pupík"   
Hudebně relaxační workshopy pro 

nastávající maminky.                                          
Více na www.zpivanipropupiky.cz 

29.10.15      
ČT 

20:00 
Pilates & yoga                                      

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

 Nejen pro ty, kteří nestíhají dřívější 
lekce.  Nutná rezervace                             

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

Vstup 100,- 

30.10.15              
PÁ 

7:30 
Ranní pilates                                               

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Co se protáhnout a rozhýbat na začátku 
dne?  Nutná rezervace                                      

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

Vstup 100,- 

30.10.15              
PÁ 

18:00 Om healing 
zadní 

čajovna 

Prastará skupinová léčebná metoda, při 
níž mantra Om harmonizuje přítomné v 
kruhu, jeho okolí i lidstvo.  Patří všem 

lidem, přijďte a zažijte ji.     



31.10.-1.11. 
2015          

SO+NE 
9:00 

Kurz homeopatie                     
(nejen) pro rodiče                                           
- Jana Balušíková 

seminárka 

Čtyř víkendový kurz akutní homeopatie;  
třetí setkání.                                               

Je určen především laikům se zájmem o 
homeopatickou samoléčbu.                                                   

Více informací a přihlášky na 
www.modryhad.cz 

        

 

  
 

Změna programu vyhrazena 
 

  

Čajovna Šamanka   
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