
 

 
 

ŠAMANKA - dubnové akce 

    
Datum Čas akce místnost bližší informace 

30.3. - 
2.4. 2018 
PÁ - PO 

  Úpravy otevírací doby 
celá 

čajovna 

Pro informace o úpravě otevírací 
doby v době Velikonoc prosím 

sledujte naše stránky 

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 
Anglicky bez učení                
- Zdeněk Vaníček 

zadní 
čajovna 

Chcete/potřebujete umět anglicky, ale 
nemáte talent na jazyky, nebaví vás 

biflovat slovíčka, z gramatiky vám jde 
hlava kolem a ještě se stydíte mluvit?  

To vůbec nevadí, přijďte a uvidíte, že to 
jde i úplně jinak.  Vstup 200,-                                   
Více na www.peterbartal.cz 

5.4.18      
ČT 

19:00 

Léčivý a transformační 
potenciál bosenských 

pyramid - Radka a Taran 
seminárka 

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 

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,- 

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 

16.4.18       
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,- 

16.4.18       
PO 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 

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

nástrojem i bez nástroje ;) 

17.4.18     
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,- 

17.4.18     
ÚT 

18:30 
Skrytá síla Mexia                                   

- Alice E. Dokoupilová 
zadní 

čajovna 

Přijďte se seznámit se zemí velmi 
hrdou, usměvavou, barevnou, plnou 
vřelosti a emocí, bohatou na všechny 
zdroje, a přesto sužovanou chudobou, 
korupcí a trestnou činností.  Mexiko s 
každým něco zvláštního udělá, i když 

to vypadá, že se nic neděje.                                                
Přednáška s promítáním, vstup 200,-                                                           

Více na www.peterbartal.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 

19.4.18    
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
zadní 

čajovna 
Spontánní bubnování s tancem a 

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



20.4.18    
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,- 

20.4.18    
PÁ 

19:00 

TÓNY SRDCE aneb 
KONCERT SOUZNĚNÍ                         

- Jana Maya Juana 

zadní 
čajovna 

"Čas plyne a já s ním a sem tam přiletí 
tóny a slova, která s úctou k Vám 

všem, co jste mi kdy vstoupili do cesty, 
chci poskytnout ke sdílení...." 

Spíše přátelské setkání než koncert, 
ale přesto první veřejné sólové 

vystoupení. Vstup zdarma. 

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 

23.4.18    
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,- 

24.4.18      
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,- 

27.4.18    
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,- 

27.4.18    
PÁ 

18:00 
Přednáškový sraz 

Itnetwork 
seminárka 

Více informací a přihlášky na 
www.itnetwork.cz 

30.4.18    
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,- 

30.4.18    
PO 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 

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

nástrojem i bez nástroje ;) 

          

Změna programu vyhrazena 

 

 

Čajovna Šamanka  
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