
 

 
 

ŠAMANKA - prosincové akce 

    
Datum Čas akce místnost bližší informace 

2.12.17       
SO 

9:30 

Den pro sebe                                        
s Terapií Pocitu                                    

- Hana Růžičková 

zadní 
čajovna 

Potřeba aby nás ostatní měli rádi a 
přijímali nás.  Pocit, že nás zraňují a že 
kvůli druhým trpíme.  Tato a příbuzná 

témata budou přítomná v tomto 
setkání. Přihlášky a info na 

www.terapiepocitu.cz 

2.12.17       
SO 

8:30 Nette framework pro PHP seminárka 

PHP je pouze jazyk, neřeší běžné 
problémy do kterých se při tvorbě 

webových aplikací dostanete.  K tvorbě 
reálných projektů potřebujete 

framework a Nette je tak známý a 
dobrý, že se prostě vyplatí ho umět.                                               

Více na www.itnetwork.cz 

3.12.17       
NE 

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 

3.12.17       
NE 

19:00 
Duše čaje                                              

- Léčivá síla kontaktu 
zadní 

čajovna 

Další díl ze seriálu besed se 
zajímavými osobnostmi.  Vlaďka 

Šubrtová má mnohaleté zkušenosti v 
práci s lidmi v krizi a využívá právě 

vědomého kontaktu jako jednoho ze 
základních nástrojů své praxe.                  

Vstup 200,- 

4.12.17      
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,- 

5.12.17      
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,- 

5.12.17      
ÚT 

19:00 

Harmonizační sestava 
MAKKO-HO                                             

- Marek Bednář 
seminárka 

Protažení, prodýchání, rozproudění 
energie a prohloubení zdravého 
vědomí orgánů, pocit radosti a 

svěžesti.                                                    
Obnovu sil pocítíte už po první hodině.                                

Více na www.klubpratelzdravi.cz 

8.12.17       
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,- 

8.12.17       
PÁ 

17:00 Povídací sraz Itnetwork   
Více informací a přihlášky na 

www.itnetwork.cz 



9.12.17      
SO 

  Čajovna otevřená od 19:30 
celá 

čajovna 

Celá čajovna je zarezervována pro 
soukromou akci.  Děkujeme za 

pochopení.   

10.12.17     
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 

11.12.17     
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,- 

11.12.17     
PO 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 
Jestlipak už jste začali trénovat 

koledy? 

12.12.17      
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,- 

12.12.17      
ÚT 

19:00 

Harmonizační sestava 
MAKKO-HO                                             

- Marek Bednář 
seminárka 

Protažení, prodýchání, rozproudění 
energie a prohloubení zdravého 
vědomí orgánů, pocit radosti a 

svěžesti.                                                    
Obnovu sil pocítíte už po první hodině.                                

Více na www.klubpratelzdravi.cz 

14.12.17     
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
zadní 

čajovna 
Spontánní bubnování s tancem a 

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

15.12.17      
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,- 

16.12.17      
SO 

13:00 

Proč používat 
superpotraviny a 

ekovýrobky                                      
- Jarmila Trnková 

seminárka Vstup zdarma. 

16.12.17      
SO 

14:00 

Jak používat 
superpotraviny, 

ekovýrobky a zároveň 
šetřit a vydělávat peníze                 

- Jarmila Trnková 

seminárka Vstup 50,- 

18.12.17     
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,- 

19.12.17   
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,- 



19.12.17   
ÚT 

19:00 

Harmonizační sestava 
MAKKO-HO                                             

- Marek Bednář 
seminárka 

Protažení, prodýchání, rozproudění 
energie a prohloubení zdravého 
vědomí orgánů, pocit radosti a 

svěžesti.                                                    
Obnovu sil pocítíte už po první hodině.                                

Více na www.klubpratelzdravi.cz 

20.12.17       
ST 

18:45 
Předvánoční přátelský 

koncert 
seminárka 

Všichni jste zváni na další z koncertů 
Zbyňka Zemana v Šamance.   

22.12.17     
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,- 

29.12.17     
PÁ 

18:00 
Přednáškový sraz 

Itnetwork 
seminárka 

Více informací a přihlášky na 
www.itnetwork.cz 

  19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 
Nevíme kdy, ale cirkus bude!  Sledujte 
Společné aktivity nebo naše stránky ;-) 

24.12.2017               
- 1.1.2018 

  Úpravy otvírací doby 
celá 

čajovna 

Sledujte prosím náš web a facebook, 
kde se o podobě naší otvírací doby v 

období svátků dozvíte. 

          
 

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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