
 

 
 

ŠAMANKA - prosincové akce 

    
Datum Čas akce místnost bližší informace 

1.12.18       
SO 

9:30 

Den pro sebe                                        
s Terapií Pocitu                                    

- Hana Růžičková 
seminárka 

Vztah s odpojenou částí naší bytosti.  
Proč s námi není?  A co to s námi 

dělá?                                                    
Přihlášky a info na 

www.terapiepocitu.cz 

2.12.18      
NE 

8:30 JavaScript od A do Z seminárka 

Nejpopulárnější jazyk na světě, 
monopol pro webové aplikace - 

JavaScript hýbe internetem!  Na tomto 
školení se o něm dozvíte prakticky 
všechno, ale pozor, není to nic pro 

začátečníky.                                     
Více na www.itnetwork.cz 

4.12.18       
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,- 

6.12.18       
ČT 

19:00 
AUM meditace s 

tibetskými mísami 
zadní 

čajovna 

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

s tibetskými mísami.   

7.12.18       
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,- 

7.12.18       
PÁ 

18:30 
Citlivost jako dar                               

- Alena Wehle 
zadní 

čajovna 

Asi aždý pátý člověk je obdařen tzv. 
vysokou citlivostí.  Pokud to nejste vy 
sami, nejspíš někoho takového znáte.  

Je to břemeno, nebo dar?  Prostor 
bude i pro vaše otázky.   Vstup 300,-                        

Více na www.peterbartal.cz 

8.12.18       
SO 

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 

9.12.18       
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 



10.12.18     
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,- 

10.12.18     
PO 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 

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

nástrojem i bez nástroje ;) 

11.12.18      
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,- 

11.12.18      
ÚT 

19:00 

Chanelling:                               
Mateřská Láska  

Univerzální Matka Marie 
seminárka 

Naše Universální Matka má v záměru 
předat své poselství Lásky a Naděje. 
Dotazy k Matce. Sdílení a diskuse.   

Chanell: Tomáš Kianička,                             
vstupné Dobro-Volné 

12.12.18      
ST 

18:00 

Jak si připravit s Feng 
Shui Vánoce a Nový rok                              

- Zuzana Adam 
seminárka 

Otevřené podvečerní setkání o tom, 
jak díky Feng Shui prožít klidný advent 

a příjemné Vánoce.  Zvykli jste si už 
skoro na to, že Vánoce jsou maraton?  
Přijďte se dozvědět, jak to udělat jinak 

a jak si s Feng Shui naplánovat 
báječný rok 2019.  Vstup 299,-       

Více na adamfengshui.com  

13.12.18      
ČT 

19:00 
Obřad Potní chýše a obřad 

Hledání vizí 
seminárka 

Wáclav chystá další báječnou cestu do 
Ekvádoru v létě 2019. Co by vás tam 

mohlo čekat?  Přijďte, ptejte se a 
vstupte do svého vlastního příběhu...                                                     

Přednáška s promítáním.                                     
Více na www.utisovehovrchu.cz 

13.12.18     
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
zadní 

čajovna 
Spontánní bubnování s tancem a 

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

14.12.18      
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,- 

14.12.18      
PÁ 

19:00 

Země světla                                              
- vánoční interaktivní 

koncert 
seminárka 

Koncert autorských písní a improvizací 
o Zemi, Světle a Duši člověka                          

z dílny Le'HarMonja 
Lenka Počtová - zpěv, rámový buben, 

kytara (Le’HarMonja) 
Ladislav Frydrýn – perkuse (Úžas v 

rytmu, LAŠ)  nutná rezervace na 
lenka.pocta@gmail.com 



15.12.18     
SO 

9:30 

Předvánoční hlas v těle, 
tělo v hlase                                                

- Petra Bartošová 
seminárka 

Chcete se uvelebit hlase ve svém těle 
a uvolnit se?  Přijďte se na chvíli 

vzdálit od předvánočního stresu a 
jenom si tak chvíli pobýt ve svém těle i 
hlasu.  A to budete koukat, co ve Vás 

všechno vězí a jen jste to zatím 
nepustili ven!  Nejedná se o lekce 
zpěvu.                       Vstup 1200,- 

Přihlášky na bartosova.pet@gmail.com 

16.12.18      
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 

17.12.18     
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,- 

17.12.18     
PO 

18:00 

Chanelling: Léčení n-
emocí 

Archanděl Raphael 

zadní 
čajovna 

Archanděl Raphael dohlíží na všechny 
aspekty léčení a nabízí své léčivé 

energie Lásky všem. Dotazy k 
Raphaelovi. Sdílení a diskuse.                                                   

Chanell: Tomáš Kianička                                    
Vstupné Dobro-Volné 

18.12.18    
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,- 

20.12.18      
ČT 

18:00 

Chanelling:                                  
Naděje Radost Hojnost Mír 

U.Matka Marie, AA 
Gabrielle, AA Michael 

seminárka 

Vánoční naladění. Přijďte se nabít 
energiemi Lásky. Předání energií a 

poselství od každého z hostů. Prostor 
pro dotazy. Sdílení a diskuse.                               

Chanell: Tomáš Kianička    
Vstupné Dobro-Volné 

21.12.18      
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,- 

24.-26.12. 
2018         

PO - ÚT       
  Zavřeno   Šťastné a veselé Vánoce 

27.-30.12.   
2018          

ST - NE 
  Úpravy otevírací doby   

Prosím, sledujte naše stránky pro 
aktuální informace 



28.12.18     
PÁ 

17:00 Povídací sraz Itnetwork   

I ajťáci si potřebují jen tak pokecat 
nebo třeba nechat vybouchnout pár 
koťátek.    Více informací a přihlášky 

na www.itnetwork.cz 

31.12.2018  
-1.1.2019     
PO - ÚT 

  Zavřeno   
Krásné oslavy silvestra a šťastný Nový 

rok!   

          
 

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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