
 

 
 

ŠAMANKA - červencové akce 

    
Datum Čas akce místnost bližší informace 

6.7.19     
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 

7.7.19     
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 

8.7.19      
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,- 

8.7.19      
PO 

18:00 

Klasické brumle                               
- workshop -                                   
Petr Jasinčuk 

zadní 
čajovna 

Naučte se základy hry na Brumli od 
zkušeného brumlisty.  Vstup 390,-  

Rezervace a info: info@brumlista.cz 

9.7.19      
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,- 

12.7.19      
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,- 

13.7.19     
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 

13.-14.7. 
2019       

SO-NE 
10:00 

Magie peněz                                      
- Anima Noira 

zadní 
čajovna 

Nejstarobylejší forma magie?  
Přitahování peněz!  Stejně aktuální ve 

všech dobách, zemích a 
společnostech.  Chcete vědět, co od 
vás peníze odhání?  Nebo je rovnou 

přitáhnout? Vstup 1250,- Více na 
www.anima-noira.cz 



15.7.19     
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,- 

16.7.19    
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,- 

19.7.19     
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,- 

22.7.19     
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,- 

22.7.19     
PO 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 

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

nástrojem i bez nástroje ;) 

23.7.19    
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,- 

25.7.19     
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
zadní 

čajovna 
Spontánní bubnování s tancem a 

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

26.7.19    
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,- 

26.7.19    
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.-28.7. 
2019      

SO-NE 
10:00 

Minulé životy                                    
- Anima Noira 

zadní 
čajovna 

Tajemná historie naší duše nás možná 
ovlivňuje ještě dnes.  Prozkoumejte 

tajemství reinkarnace.  Nahlédněte do 
minulých životů a nalezněte chybějící 

odpovědi.  Vstup 1500,-                                 
Více na www.anima-noira.cz 



29.7.19      
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,- 

30.7.19     
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   

Hálkova 8     
Praha 2, Nové Město   
120 00      
cajovna.samanka@ gmail.com  

  
www.samanka.cz 

   

     

     
     
     

 

mailto:cajovna.samanka@%20gmail.com

