
 

 
 

ŠAMANKA - lednové akce 

    
Datum Čas akce místnost bližší informace 

1.1.16   
PÁ 

  Šťastný Nový rok 
celá 

čajovna 
Čajovna uzavřena z důvodu svátku 

2.1.16   
SO 

17:00 
Čajovna otevřena od 

17:00 
celá 

čajovna 
Děkujeme za pochopení a těšíme se 
na vaši první návštěvu v roce 2016. 

4.1.2016    
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,- 

4.1.2016    
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,- 

4.1.2016    
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,- 

4.1.2016    
PO 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 
Zahajte nový rok písněmi. 

5.1.2016    
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,- 

7.1.16      
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 

7.1.16      
ČT 

19:00 

Posvátné písně, silové a 
léčebné písně                                       

- společné zpívání -  
Daniela Orlická 

poradna Zpívání, povídání, sdílení.  Vstup 100,- 

7.1.16      
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,- 

8.1.16      
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.     



11.1.16     
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,- 

11.1.16     
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,- 

11.1.16     
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,- 

12.1.16    
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,- 

14.1.16     
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 

14.1.16     
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
zadní 

čajovna 
Spontánní bubnování s tancem a 

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

14.1.16     
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,- 

18.1.16     
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,- 

18.1.16     
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,- 

18.1.16     
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,- 

18.1.16     
PO 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 
Zahajte nový rok písněmi. 



19.1.16     
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,- 

21.1.16     
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 

21.1.16     
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,- 

21.1.16     
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,- 

22.1.16    
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,- 

22.1.16    
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.     

25.1.16     
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,- 

25.1.16     
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,- 

26.1.16    
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,- 

28.1.16     
ČT 

17:30 
Zpívání pro pupíky                               
- Anna Kačabová 

poradna 

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 

28.1.16     
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
zadní 

čajovna 
Spontánní bubnování s tancem a 

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



28.1.16     
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,- 

29.1.16    
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,- 

29.1.16    
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.     

30.1.16    
SO 

9:00 

Den pro sebe                                    
s Terapií mysli                                                                  

- Hana Růžičková 
seminárka 

Pro všechny absolventy kurzů Terapie 
mysli.  Uzavřená skupina.                                            

Více informací a přihlášky na 
www.terapiemysli.cz 

30.1.16    
SO 

15:00 
Den setkávání:                            

Ezocesty 
zadní 

čajovna 

Přijďte se zblízka setkat s 
neobyčejnými lidmi a tématy.                        

Vstup 150 Kč                                                    
Více na www.cesta-poznani.cz 

          

Změna programu vyhrazena 
 

  

Čajovna Šamanka 
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