
 

 
 

ŠAMANKA - dubnové akce 

    
Datum Čas akce místnost bližší informace 

2.4.18     
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,- 

2.4.18     
PO 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 

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

nástrojem i bez nástroje ;) 

3.4.18     
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,- 

3.4.18     
ÚT 

18:30 
Dech je zázračný dar               
- Gantulga Ganjuur 

zadní 
čajovna 

Bez dechu se neobejdeme déle než 
pár minut.  Je to nepostradatelná 

životní funkce, ale také důležitý nástroj, 
který téměř nepoužíváme.  Přijďte se 

naučit jak plně využít svůj dech a 
zlepšit své fyzické i psychické zdraví.  

Přednáška s praktickou ukázkou.  
Vstup 200,-                                                         

Více na www.peterbartal.cz 

4.4.18      
ST 

19:00 

Léčivý a transformační 
potenciál bosenských 

pyramid - Radka a Taran 

zadní 
čajovna 

Objeveny před 12 lety, staré 12 000 let.  
Pokud jste o bosenských pyramidách 

již něco zaslechli, máte možnost 
dozvědět se mnohem více přímo z 

první ruky.  Fotografie, videa a 
především osobní zážitky, o které se s 
námi přednášející podělí.  Vstup 200,-                                          

Více na www.peterbartal.cz 

5.4.18     
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
zadní 

čajovna 
Spontánní bubnování s tancem a 

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

6.4.18     
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,- 

7.4.18     
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 



7.4.18     
SO 

13:00 
Přechodový rituál první 

menstruace    
zadní 

čajovna 

Všechny máme s menstruací 
zkušenosti, ale jsou často rozporuplné. 
Je čas zjistit, co pro nás znamená naše 

vlastní cykličnost.  Jakou má tento 
proces spirituální podstatu a co nám 

přináší?  Vstup 950,-                                                  
Informace a přihlášky na 

zenskamysteria.cz 

8.4.18     
NE 

8:30 
Základy programování 
(jazyky C#, 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 

9.4.18           
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,- 

10.4.18               
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,- 

12.4.18     
ČT 

17:30 Cesta do nitra seminárka 

Druhé setkání ze série pěti večerů v 
bezpečném prostředí úzkého kruhu 

žen.  Uzavřená společnost.                                                
Více na zenskamysteria.cz 

13.4.18     
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,- 

13.4.18     
PÁ 

17:00 Povídací sraz Itnetwork   
Více informací a přihlášky na 

www.itnetwork.cz 

14.4.18    
SO 

9:30 
Den pro sebe                                     

s Terapií Pocitu 
seminárka 

Trápíme se především kvůli tomu, že 
se nepovažujeme za zodpovědné za 

svůj život a jeho běh.                                                    
Více na www.terapiepocitu.cz 

15.4.18     
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 

          

18.4.18     
ST 

18:30 Pod nadvládou emocí seminárka 

Proč máme emoce a kde se berou?  
Vše, co jste potřebovali vědět o 

emocích a neměli jste se koho zeptat.  
Večerem s Hani Růžičkovou vás 

provede moderátorka Jana Raková.  
Vstup 250,-  Více na terapiepocitu.cz 



22.4.18    
NE 

8:30 

Firemní vývoj softwaru - 
Testování a verzování  
(jazyky C# , Java, PHP) 

seminárka 

Testování, verzování a práce v týmu 
jsou denním chlebem každého 

programátora.  Zatím nejsou vaší 
doménou?                                       Pak 

je toto školení právě pro vás.                                                    
Více 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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