
 

 
 

ŠAMANKA - březnové akce 

    
Datum Čas akce místnost bližší informace 

2.3.17    
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,- 

3.3.17    
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,- 

3.3.17    
PÁ 

19:00 Světlo v nás zní seminárka 

Společné znění a zpívání manter a 
písní inspirované (nejen) písněmi CD 

Le'HarMonja Světlo v nás. 
Vstup: 150 Kč 

Nutná rezervace na 732 62 65 63. 
Více na muzikofiletika.blogspot.cz 

4.3.17     
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 

5.3.17    
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 

4.-5.3. 
2017      

SO+NE 
10:00 

Minerva ve znamení 
divoké přírody 

Michnův 
palác 

Výstava zdraví, osobního růstu, 
prevence a zdravého životního stylu.  

Náš stánek najdete na obvyklém místě 
a můžete se těšit na další speciality z 

naší kuchyně.   

6.3.17     
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,- 

7.3.17     
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,- 



8.3.17      
ST 

18:00 

Základy pohanské praxe I.      
- Vítoslav, náčelník                

Rodné víry 
seminárka 

Navázání na cyklus Začínáme s 
pohanstvím.  Základy jednotlivých 
tradic tentokrát více v praxi.  První 

přednáška formou besedy, otevřená 
všem vašim dotazům.  Vstup 60,-                                          

Více na www.pohanskaspolecnost.cz 

9.3.17     
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
zadní 

čajovna 
Spontánní bubnování s tancem a 

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

9.3.17     
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,- 

10.3.17    
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,- 

10.3.17    
PÁ 

19:00 

Mužský a ženský 
Medicínský kruh                             

- Wáclav od Tisového 
vrchu 

seminárka 

Kruhy slouží k projasnění a léčení naší 
přirozenosti a Síly.  Výsledky práce 
nám pomáhají ve vztazích s našimi 
nejbližšími.  Informační setkání ke 

kruhům začínajícím na začátku dubna 
a května.                                                

Více na www.utisovehovrchu.cz 

11.3.17     
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 

13.3.17    
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,- 

13.3.17    
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,- 

13.3.17    
PO 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 

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

nástrojem i bez nástroje ;) 



14.3.17     
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,- 

15.3.17      
ST 

18:30 
Vítězný dech                           

- Gantulga Ganjuur 
seminárka 

Dech je nepostradatelnou životní 
funkcí a přesto mu věnujeme jen málo 
pozornosti.  Přitom špatným dýcháním 

se můžeme významně oslabovat.  
Přednáška je s praktickou ukázkou.  
Vstup 300,-                         Více na 

www.peterbartal.cz 

16.3.17    
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,- 

16.3.17    
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,- 

17.3.17    
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,- 

18.3.17       
SO 

19:00 

Slovanská bohyně 
Morena v obřadech                                      

a dnešek                                              
- Duchoslav a Weleslawa 

zadní 
čajovna 

Morena, její místo v panteonu bohů a 
obřady kolem ní.  Jediná dochovaná, 
téměř neporušená tradice.  Oslava 

příchodu jara.    Vstup 150,-      
www.karpatskypecuch.org 

18.+19.3. 
2017     

SO+NE 
8:30 Školení IT network seminárka 

Více informací a přihlášky na 
www.itnetwork.cz 

20.3.17     
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,- 

20.3.17     
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,- 



21.3.17     
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,- 

23.3.17      
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
zadní 

čajovna 
Spontánní bubnování s tancem a 

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

23.3.17      
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,- 

24.3.17    
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,- 

24.3.17    
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.     

25.3.17     
SO 

13:00 

Proč používat 
superpotraviny a 

ekovýrobky                                      
- Jarmila Trnková 

seminárka Vstup zdarma. 

25.3.17     
SO 

14:00 

Jak používat 
superpotraviny, 

ekovýrobky a zároveň 
šetřit a vydělávat peníze                 

- Jarmila Trnková 

seminárka Vstup 50,- 

25.3.17     
SO 

13:30 Den setkávání 
zadní 

čajovna 

Jaké nás tentokrát čeká téma a s kým 
budeme mít příležitost se setkat tváří v 

tvář? Dozvíme se brzy na                      
www.cesta-poznani.cz 

27.3.17    
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,- 

27.3.17    
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,- 

27.3.17    
PO 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 

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

nástrojem i bez nástroje ;) 



28.3.17      
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,- 

30.3.17    
ČT 

16:30 
Workshop malování 

hennou 
zadní 

čajovna 

Přijďte se seznámit zblízka s jednou z 
nejpopulárnějších technik zdobení těla.  
Určitě si odnesete nejn skvělý zážitek.    
Vstup 380,-  Více na www.arte-mis.cz 

30.3.17    
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,- 

31.3.17    
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,- 

31.3.17    
PÁ 

18:00 Život v chrámu 
zadní 

čajovna 

Společné zpívání manter, prostor pro 
Vaše otázky, vegetariánské dobroty, 

zápis do chrámových kurzů. Večerem 
provedou členové farmy Krišnův dvůr. 

Vstupné doborovolné. 

31.3.17    
PÁ 

17:00 
Přednáškový sraz 

Itnetwork 
seminárka 

Více informací a přihlášky na 
www.itnetwork.cz 

          
 

Změna programu vyhrazena 
 

 

  

Čajovna Šamanka   

   

Čajovna a kavárna Šamanka   
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Praha 2, Nové Město   
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cajovna.samanka@ gmail.com  

  
www.samanka.cz 
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