
 

 
 

ŠAMANKA - prosincové akce 

    
Datum Čas akce místnost bližší informace 

1.12.15    
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,- 

3.12.15     
ČT 

10:00 

Dopolední 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.                                                                
S možností hlídání dětí.                                                        

Více na www.zpivanipropupiky.cz 

3.12.15     
ČT 

17:30 
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 

3.12.15     
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
zadní 

čajovna 
Spontánní bubnování s tancem a 

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

3.12.15     
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,- 

4.12.15    
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,- 

4.12.15    
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.     

4.-6.12. 
2015 

10:00 
Šamanka na                                  

Vánoční Minervě 
Michnův 

palác 

Tentokrát s tématem konopí.  Přijďte 
ochutnat skvělé kváskové chleby a 

konopnými semínky, čaj Euforie nebo 
další naše laskominy.   

7.12.15     
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,- 



7.12.15     
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,- 

7.12.15     
PO 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 
Čaj, ženy, zpěv! 

8.12.15     
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,- 

8.12.15     
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 

9.12.15    
ST 

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 

10.12.15     
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 

10.12.15     
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,- 

10.12.15     
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,- 

11.12.15     
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,- 

11.12.15     
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.     



12.12.15    
SO 

18:00 

Začínáme s pohanstvím, 
část VII.                                                   
- ásatrú - 

seminárka 

Severské a germánské pohanství, jeho 
tradice, mýty a svátky.                        

Přednáší Managarm.  Vstup 60,-                           
Více na www.pohanskaspolecnost.cz 

14.12.15    
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,- 

14.12.15    
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,- 

15.12.15     
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,- 

17.12.15    
ČT 

10:00 

Dopolední 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.                                                                
S možností hlídání dětí.                                                        

Více na www.zpivanipropupiky.cz 

17.12.15    
ČT 

17:30 
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 

17.12.15    
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
zadní 

čajovna 
Spontánní bubnování s tancem a 

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

17.12.15    
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,- 

18.12.15     
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,- 

18.12.15     
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.     



20.12.15    
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 

21.12.15     
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,- 

21.12.15     
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,- 

21.12.15     
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,- 

21.12.15     
PO 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 
Taky už trénujete koledy?  A jestlipak 

umíte všechny sloky?   

22.12.15     
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,- 

22.12.15     
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 

24.12.2015 
- 4.1.2016 

  Úpravy otvírací doby 
celá 

čajovna 

Pro bližší informace prosím sledujte 
přední stranu našeho webu nebo 
nástěnku v čajovně.  Děkujeme.   

          
 

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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