
 

 
 

ŠAMANKA - únorové akce 

    
Datum Čas akce místnost bližší informace 

1.2.19     
P´8 

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,- 

2.2.19    
SO 

9:30 

Den pro sebe                                        
s Terapií Pocitu                                    

- Hana Růžičková 
seminárka 

Vztah s egem.  Jeden z největších 
trapičů a největších bloků našeho 

štěstí.  Mohou nám ho zrcadlit i další 
lidé.  Přihlášky a info na 

www.terapiepocitu.cz 

4.2.19     
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,- 

4.2.19     
PO 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 

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

nástrojem i bez nástroje ;) 

5.2.19      
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,- 

7.2.19      
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
zadní 

čajovna 
Spontánní bubnování s tancem a 

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

8.2.19     
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,- 

9.2.19     
SO 

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 

10.2.19    
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 



11.2.19    
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,- 

12.2.19       
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,- 

14.2.19     
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.   

15.2.19     
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,- 

16.2.19      
SO 

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 

18.2.19    
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,- 

18.2.19    
PO 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 

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

nástrojem i bez nástroje ;) 

19.2.19    
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,- 

19.2.19    
ÚT 

19:00 Mantrovníci v Praze 
zadní 

čajovna 

Přijďte si zazpívat s Mantrovníky na 
úplněk.  Překrásná hudba plná 

souznění.  Vstupné DOBROvolné.                                        
Více na www.gajatri.net 

20.2.19     
ST 

19:00 
Být ve spojení                                   
- Jiří Šmejkal 

zadní 
čajovna 

Na naší cestě obvykle narazíme na 
překážky, které je třeba zdolat.  Večer 

věnovaný právě tomuto tématu.                               
Více na www.bytvespojeni.cz 

21.2.19     
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
zadní 

čajovna 
Spontánní bubnování s tancem a 

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



22.2.19    
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,- 

22.2.19    
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 

23.2.19     
SO 

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 

23.2.19     
SO 

13:00 
Jasnozřivé sny a vize                        

- Anima Noira 
zadní 

čajovna 

Podivné náhody a znamení jsou 
přítomné v životě každého člověka.   

Naučte se vykládat je, vyvolat 
jednoduché vize a porozumět snům.  

Seminář, vstup 700,-  Více na 
www.anima-noira.cz 

25.2.19      
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,- 

26.2.19      
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,- 

28.2.19     
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.   

          

Změna programu vyhrazena 
 

Chtěli byste náš program dostávat e-mailem?  Napište nám.   
 

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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