
 

 
 

ŠAMANKA - říjnové akce 

    
Datum Čas akce místnost bližší informace 

1.10.18               
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,- 

1.10.18               
PO       

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 

Když přijde chlad, je třeba zalézt do 
vyhřáté čajovny a pořádně se opřít do 

strun!   

2.10.18      
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,- 

3.10.18     
ST 

18:30 

Tematické setkání:                   
Láska! Láska! Láska!           

- Hana Růžičková 
seminárka 

Co je to láska a proč po ní tolik 
toužíme?  Proč se trápíme, když ji 

nemáme?  A můžeme ji cítit, když nás 
nikdo nemiluje?   Jediné téma a tolik 

otázek!  Setkání s první dámou 
Terapie Pocitu opět moderuje Jana 

Raková.  Vstup 250,- 

4.10.18                
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém  
zadní 

čajovna 
Spontánní bubnování s tancem a 

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

5.10.18               
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,- 

6.10.18                  
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 

7.10.18                       
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 



6.-7.10. 
2018                   

SO - NE 
  Šamanka na Astrovíkendu Výstaviště 

Opět se zúčastníme víkendu plného 
všemožných zajímavostí, zdraví a 
setkání s nevšedními osobnostmi.                             

A k tomu skvělý čaj a hudební 
produkce!  Přece nebudete sedět 

doma, přijďte nás navštívit!                                       
www.astrovikend.cz 

8.10.18       
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,- 

8.10.18       
PO 

19:00 
Knihovny palmových listů 

prakticky pro rok 2018 
zadní 

čajovna 

Knihovny palmových listů mají 
poselství pro každého, kdo je má 

navštívit.  Více o tomto fenoménu na 
www.palmovelisty.cz 

9.10.18     
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,- 

11.10.18                
ČT 

19:00 Tibetské mísy 
zadní 

čajovna 

Na četná přání a prosby přišla konečně 
odpověď!  Pro mnohé vytoužený večer 

s tibetskými mísami.   

12.10.18    
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,- 

12.10.18    
PÁ 

17:00 Povídací sraz Itnetwork   
I ajťáci si potřebují jen tak pokecat.                

Více informací a přihlášky na 
www.itnetwork.cz 

12.10.18    
PÁ 

18:00 
Workshop malování 

hennou 
seminárka 

Tato překrásná metoda zdobení sice 
pochází z Indie, ale jistě jste se s ní 
setkali už všude možně.  Přijďte se 
naučit pracovat s hennou na vlastní 

kůži a ještě se něco dozvědět.                      
Více na www.artemis-henna.cz 

13.10.18      
SO 

17:00 
Workshop malování 

hennou 
seminárka 

Tato překrásná metoda zdobení sice 
pochází z Indie, ale jistě jste se s ní 
setkali už všude možně.  Přijďte se 
naučit pracovat s hennou na vlastní 

kůži a ještě se něco dozvědět.                      
Více na www.artemis-henna.cz 

14.10.18     
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 



15.10.18    
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,- 

15.10.18    
PO 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 
Jaká písnička vás právě napadla?                   
Třeba bude kapela hrát na přání! 

16.10.18       
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,- 

17.10.18       
ST 

18:00 
Workshop malování 

hennou 
seminárka 

Tato překrásná metoda zdobení sice 
pochází z Indie, ale jistě jste se s ní 
setkali už všude možně.  Přijďte se 
naučit pracovat s hennou na vlastní 

kůži a ještě se něco dozvědět.                      
Více na www.artemis-henna.cz 

18.10.18      
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
zadní 

čajovna 
Spontánní bubnování s tancem a 

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

19.10.18     
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,- 

21.10.18     
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 

22.10.18    
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,- 

23.10.18     
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,- 

26.10.18     
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,- 

26.10.18     
PÁ 

18:00 
Přednáškový sraz 

Itnetwork 
seminárka 

Více informací a přihlášky na 
www.itnetwork.cz 



29.10.18      
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,- 

29.10.18      
PO 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 
Bude Písničkování, nebo nebude?  

Zůstaňte vyladěni! 

30.10.18      
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,- 

30.10.18      
ÚT 

18:45 Křest CD Zbyňka Zemana 
zadní 

čajovna 

Tentokrát nejen koncert;  přijďte popřát 
vše nejlepší novému CD známého 

autora a interpreta.   

31.10.18     
ST 

19:00 
Knihovny palmových listů 

prakticky pro rok 2018 
zadní 

čajovna 

Knihovny palmových listů mají 
poselství pro každého, kdo je má 

navštívit.  Více o tomto fenoménu na 
www.palmovelisty.cz 

          

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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