
 

 
 

ŠAMANKA - dubnové akce 

    
Datum Čas akce místnost bližší informace 

1.4.19     
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,- 

1.4.19     
PO 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 
Co všechno se může stát na aprílovém 

Písničkování?  Všechno! 

2.4.19   
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,- 

4.4.19     
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
zadní 

čajovna 
Spontánní bubnování s tancem a 

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

5.4.19    
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,- 

5.4.19    
PÁ 

18:00 
Kniha Mimozemšťané: 

Afterparty 
seminárka 

Možnost nechat si podepsat svůj výtisk, 
historky ze zákulisí a pohodová 
atmosféra.  To všechno a ještě 
mnohem více. Pozor, kapacita 

omezena a vstupné dobrovolné.   

5.4.19    
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 

6.4.19     
SO 

9:00 
Den pro sebe                                     

s Terapií Pocitu 
seminárka 

Téma: Vztah naší odpojené (hodnotné) 
části s naší (nehodnotnou) částí ve 

hmotném těle.                                                   
Více na www.terapiepocitu.cz 

7.4.19      
NE 

8:30 
Moderní webdesign                         

od A do Z 
seminárka 

 Zaměřit se na tvorbu webů je ta 
správná volba - stačí se rozhlédnout.  

Ať už se ztrácíte v nových front-endech 
nebo vám chybí povědomí o 

současných trendech, toto školení vás 
vybaví vším potřebným do praxe.   Více 

informací a přihlášky na 
www.itnetwork.cz 

8.4.19      
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,- 



9.4.19     
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,- 

11.4.19     
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.   

12.4.19    
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,- 

13.4.19     
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 

14.4.19     
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 

13.-14.4. 
2019       

SO - NE 
9:30 

Víte, jak zníte?                                    
-  Déjàvu LP 

seminárka 

Chcete poznat své skutečné hlasové 
možnosti a zjistit, proč si myslíte, že 
neumíte zpívat?  Hlas nám o našem 

vnitřním světě řekne neskutečně 
mnoho, dá nám návod, jak ho můžeme 

osvobodit.  A on vás pak překvapí.   
Vstup 3300,- Více na fb stránce Déjavu 

LP 

15.4.19   
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,- 

15.4.19   
PO 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 

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

nástrojem i bez nástroje ;) 

16.4.19     
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,- 

18.4.19    
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
zadní 

čajovna 
Spontánní bubnování s tancem a 

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

19.4.19    
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,- 



22.4.19    
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,- 

23.4.19    
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,- 

25.4.19    
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.   

26.4.19   
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,- 

26.4.19   
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 

27.-28.4. 
2019      

SO-NE 
10:00 

Tarot: Věštění z karet            
- Anima Noira 

zadní 
čajovna 

Kde berou kartářky své nečekaně 
přesné předpovědi?  Jak je možné 
zjišťovat věci, které se od nás dějí 
velmi daleko?  A může se tomuto 

umění naučit každý?  Zaměříme se na 
umění a řemeslo věštění z karet a 

seznámíme se se všemi postupy a tipy.  
Vstup 2000,-  Více na www.anima-

noira.cz 

29.4.19    
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,- 

30.4.19    
ÚT 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 
S nástrojem nebo bez.  Každý je vítán 

:) 

30.4.19    
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,- 

          

Změna programu vyhrazena 

 

 

Čajovna Šamanka  

  

Čajovna a kavárna Šamanka  
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