
 

 
 

ŠAMANKA - lednové akce 

    
Datum Čas akce místnost bližší informace 

1.1.2017      
NE 

  Šťastný Nový rok 
celá 

čajovna 
Čajovna uzavřena z důvodu svátku 

2.1.17   
PO 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 
Zahajte nový rok písněmi. 

4.1.17    
ST 

18:30 

Mohendžodáro                               
- Šťavnatá jóni -                          

Adéla Obermajerová 
seminárka 

Tantra jóga pro ženy.  Harmonizující a 
radostné intimní ženské cvičení.                        

Náhradní lekce.                                           
Více na: adela.mohendzodaro.cz 

5.1.17     
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,- 

6.1.17    
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,- 

9.1.17   
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,- 

9.1.17   
PO 

18:45 
Zdravé posilování                                             

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Potřebujete zdravě a bezpečně posílit 
tělo a zlepšit svou kondici?                                                 

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

Vstup 100,- 

10.1.17     
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,- 

10.1.17     
ÚT 

19:00 

Poselství knihoven 
palmových listů pro rok 

2017                                                          
- Pavel Krejčí 

zadní 
čajovna 

Je vše nevyhnutelně předem určené, 
nebo máte právo svobodné volby? 

Pokud ano, jakou část vlastního života 
ovlivňujete?  Seznamte se s 

knihovnami palmových listů v první 
letošní přednášce Pavla Krejčího v 

Praze.                                              
Více na www.peterbartal.cz 



11.1.17    
ST 

17:00 

Meditace                                               
s křišťálovými mísami                                           
,,Na vlnách a tónech 

lásky"                                                     
- Jiřina Solvana Vašinová 

zadní 
čajovna 

Každý tón a vibrace léčí buňky a 
všechna jednohmotná těla. Odstraňují 
energetické nánosy a pročišťuji je.Vždy 
tak jak jsi připraven to propustit.  Vstup 

200,- 
Více na: 

www.lecivytonkristalovychmis.cz 

11.1.17    
ST 

18:30 

Karma                                       
-zákon příčiny a následku-                                               

Mgr. Gantulga Ganjuur 
seminárka 

Rodíme se tady na Zemi tak dlouho, 
dokud jsou k tomu karmické příčiny. 

Dle tradičního mongolského 
duchovního učení má každý člověk ne 

jednu, ale dokonce čtyři karmy.     
Vstup 200,-                                      

Více na www.peterbartal.cz 

12.1.17    
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
zadní 

čajovna 
Spontánní bubnování s tancem a 

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

12.1.17    
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,- 

13.1.17     
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,- 

15.1.17   
NE 

16:00 

Etnické flétny jako cesta 
za světlem                                                 

- Marek Gonda 

zadní 
čajovna 

Meditativní koncert spojený povídáním 
o flétnách. O tajemstvích fujar a 

mnohých dalších píšťal s Vámi bude 
sdílet přímo jejich výrobce. Vstup 100,-  
Více na www.koncovka-gondovka.cz                   

tel. 608 204 842 

16.1.17     
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,- 

16.1.17     
PO 

18:45 
Zdravé posilování                                             

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Potřebujete zdravě a bezpečně posílit 
tělo a zlepšit svou kondici?                                                 

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

Vstup 100,- 

16.1.17     
PO 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 

Pokud ještě neznáte Písničkování, 
vězte, že každý je vítán a to s 

nástrojem i bez nástroje ;) 



17.1.17    
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,- 

18.1.17     
ST 

17:30 
Ženské tělo                                          

- Lenka Kašová 
seminárka 

Povídání a prožitkový workshop na 
téma vnímání vlastního těla a 

pohlavních orgánů. Co pro nás 
znamenají - krásu, moudrost, hanbu, 

nebo stud? Zahájení cyklu workshopů.     
Vstup 100,-       Rezervace a informace 

na e-mailu kasova.lena@gmail.com 

18.1.17     
ST 

18:30 
Mocná síla podvědomí                  

- Monika Halasová 
zadní 

čajovna 

Mysl má dvě části, vědomou a 
nevědomou. V našem případě se 

vydáme do podvědomí jako na 
dovolenou a čím déle zde dokážeme 
setrvat, tím lepší výsledek se dostaví.  

Prožitkový seminář.  Vstup 300,-                      
Více na www.peterbartal.cz 

19.1.17    
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,- 

19.1.17    
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,- 

20.1.17    
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,- 

21.1.17    
SO 

8:30 
Základy programování 

(jazyky C# .NET, Java, PHP) 
seminárka 

Baví vás práce na počítači a chtěli 
byste si zkusit programovat, nebo vás 

láká možnost práce v tomto oboru?  
Toto školení je právě pro vás :)                                    
Více informací a přihlášky na 

www.itnetwork.cz 

22.1.17     
NE 

8:30 
Objektové programování 
(jazyky C# .NET, Java, PHP) 

seminárka 

Základy už zvládáte a chtěli byste se 
dozvědět, co jsou to ty objekty, a nebo 

se rovnou chcete naučit objektově 
myslet?  Více informací a přihlášky na 

www.itnetwork.cz 

23.1.17    
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,- 



23.1.17    
PO 

18:45 
Zdravé posilování                                             

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Potřebujete zdravě a bezpečně posílit 
tělo a zlepšit svou kondici?                                                 

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

Vstup 100,- 

24.1.17    
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,- 

25.1.17    
ST 

19:30 

Obřady posvátné                          
Červené Cesty -                

Wáclav od Tisového 
vrchu 

seminárka 

"Zvu vás na povídání o obřadech, 
kterými jsem prošel na cestě Latinskou 
Amerikou. Tentokráte mě inspirovalo 
setkání s lidmi jenž kráčí po posvátné 

červené cestě nebo také Camino Rojo. 
Na závěr se zmíním o připravované 

výpravě do Ekvádoru 2017."                           
Více na www.utisovehovrchu.cz 

26.1.17    
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
zadní 

čajovna 
Spontánní bubnování s tancem a 

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

26.1.17    
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,- 

27.1.17     
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,- 

27.1.17     
PÁ 

17:00 
Přednáškový sraz 

Itnetwork 
seminárka 

Více informací a přihlášky na 
www.itnetwork.cz 

28.1.17    
SO 

13:00 

Proč používat 
superpotraviny a 

ekovýrobky                                      
- Jarmila Trnková 

seminárka Vstup zdarma. 

28.1.17    
SO 

14:00 

Jak používat 
superpotraviny, 

ekovýrobky a zároveň 
šetřit a vydělávat peníze                 

- Jarmila Trnková 

seminárka Vstup 50,- 

30.1.17    
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,- 



30.1.17    
PO 

18:45 
Zdravé posilování                                             

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Potřebujete zdravě a bezpečně posílit 
tělo a zlepšit svou kondici?                                                 

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

Vstup 100,- 

30.1.17    
PO 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 
Čas písní a radosti je tu opět pro vás.   

31.1.17    
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,- 

          

Změna programu vyhrazena 
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