
 

 
 

ŠAMANKA - lednové akce 

    
Datum Čas akce místnost bližší informace 

1.1.2018      
PO 

  Šťastný Nový rok 
celá 

čajovna 
Čajovna uzavřena z důvodu svátku 

2.1.18    
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,- 

5.1.18     
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,- 

8.1.18     
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,- 

8.1.18     
PO 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 
Do nového roku s novou písní na rtech  

9.1.18      
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,- 

11.1.18     
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
zadní 

čajovna 
Spontánní bubnování s tancem a 

zpěvem, 200,- + 50,- za půjčení bubnu 

12.1.18     
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,- 

13.1.18     
SO 

8:30 
Moderní webdesign                         

od A do Z 
seminárka 

 Zaměřit se na tvorbu webů je ta 
správná volba - stačí se rozhlédnout.  

Ať už se ztrácíte v nových front-endech 
nebo vám cybí povědomí o 

současných trendech, toto školení vás 
vybaví vším potřebným do praxe.   

Více informací a přihlášky na 
www.itnetwork.cz 

14.1.18    
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 



15.1.18     
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,- 

16.1.18     
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,- 

19.1.18     
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,- 

21.1.18     
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 

22.1.18    
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,- 

22.1.18    
PO 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 
S nástrojem nebo bez.  Každý je vítán 

:) 

23.1.18     
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,- 

25.1.18     
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
zadní 

čajovna 
Spontánní bubnování s tancem a 

zpěvem, 200,- + 50,- za půjčení bubnu 

26.1.18     
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,- 

26.1.18     
PÁ 

18:00 
Přednáškový sraz 

Itnetwork 
seminárka 

Více informací a přihlášky na 
www.itnetwork.cz 

28.1.18    
NE 

8:30 
Firemní vývoj softwaru - 
UML a návrhové vzory 

seminárka 

Třívrstvá architektura, GRASP, GoF, 
fasáda, továrna, IoC, SOLID.  Vývoj 

softwaru je v současnosti spíš 
architektura.  Naučte se navrhovat 

reálné aplikace!  Více na 
www.itnetwork.cz 



29.1.18     
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,- 

30.1.18     
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,- 

31.1.18     
ST 

18:00 

Přednáška o JFK a 
Marilyn Monroe                                               

a Spontánní bubnování 
seminárka 

Speciální přednáška pro Znakovárnu.  
Nejprve zjistíme, co zajímavého se 
ukrývá v archivech tajných služeb a 

potom zažijeme pocit sounáležitosti a 
zároveň uvolnění při Spontánním 

bubnování.  Vstup 250,-                                                
Rezervace nutná na fb stránce akce. 

          

Změna programu vyhrazena 
 

 

  

 

Čajovna Šamanka   

   

   

   

Čajovna a kavárna Šamanka   
Hálkova 8    
Praha 2, Nové Město   
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cajovna.samanka@ gmail.com  
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