
 

 
 

ŠAMANKA - březnové akce 

    
Datum Čas akce místnost bližší informace 

4.3.19    
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,- 

4.3.19    
PO 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 

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

nástrojem i bez nástroje ;) 

5.3.19       
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,- 

7.3.19     
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
zadní 

čajovna 
Spontánní bubnování s tancem a 

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

8.3.19      
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,- 

9.3.19      
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 

10.3.19    
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 

11.3.19    
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,- 

12.3.19    
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,- 



12.3.19    
ÚT 

19:00 
Víte, jak zníte?                                    

-  Déjàvu LP 
seminárka 

Interaktivní workshop, v němž se 
hravou formou dozvíte jak se přestat 
bát projevit a jak se zharmonizovat i 
bez hudebního sluchu.  A dozvíte se, 
proč si lidé myslí, že zpívají falešně.  

Vstup 150,-                                       
Více na facebooku: Déjàvu LP 

13.3.19    
ST 

18:30 

Terapie Pocitu: 
Jednoduchá cesta                        

do pohody                                       
- Hana Růžičková 

seminárka 

Přednáška, která vám zprostředkuje 
odpovědi, které by každý rád znal, a 

možnost prožít vaši světelnou 
podstatu.                                             

Více na www.terapiepocitu.cz 

14.3.19     
ČT 

19:30 
AUM meditace s 

tibetskými mísami 
zadní 

čajovna 

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

s tibetskými mísami.   

15.3.19    
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,- 

16.3.19     
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 

18.3.19    
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,- 

18.3.19    
PO 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 

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

nástrojem i bez nástroje ;) 

19.3.19     
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,- 

20.3.19   
ST 

17:30 
Klasické Brumle                             
- Petr Jasinčuk 

zadní 
čajovna 

Pokud vás vždy přitahoval tento 
tradiční nástroj, ale i pokud třeba 

vůbec netušíte, o co se jedná; všichni 
jste srdečně zváni na koncert a 
workshop hraní na tento nástroj.  

21.3.19    
Čt 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
zadní 

čajovna 
Spontánní bubnování s tancem a 

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

22.3.19    
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,- 



23.3.19 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 

25.3.19     
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,- 

26.3.19     
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,- 

28.3.19    
ČT 

19:30 
AUM meditace s 

tibetskými mísami 
zadní 

čajovna 

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

s tibetskými mísami.   

29.3.19  
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,- 

29.3.19  
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 

30.3.19    
SO 

13:00 
Věštění z žolíkových karet  

- Anima Noira 
zadní 

čajovna 

Vyložit Vesmír z balíčku karet, to se na 
tomto workshopu naučíte.  Jak souvisí 
staré hráčské pověry a věštění?  Vše o 
významu jednotlivých karet v kontextu 
našich běžných životů a mnohem víc.  

Vstup 700,-                                                             
Více na www.anima-noira.cz 

          
 

Změna programu vyhrazena 
 

 

  

Čajovna Šamanka   

   

Čajovna a kavárna Šamanka   
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