
 

 
 

ŠAMANKA - říjnové akce 

    
Datum Čas akce místnost bližší informace 

1.10.19    
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,- 

2.10.19      
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 

3.10.19     
ČT 

18:00 
Brain we are                            

- Chilli meditace 
seminárka 

Přijďte rozšířit své vnímání 
překvapivým způsobem díky 

netradičnímu spojení účinků chilli 
papriček a meditačních technik.  

Vhodné i pro začátečníky.  Rezervace 
přes událost na fb, vstup 150,- 

3.10.19     
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
zadní 

čajovna 
Spontánní bubnování s tancem a 

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

5.10.19    
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 

6.10.19     
NE 

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 

5.-6.10. 
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 1500,-  Více na 
www.anima-noira.cz 

7.10.19    
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,- 



7.10.19    
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 

8.10.19     
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,- 

10.10.19     
ČT 

17:45 
AUM meditace s 

tibetskými mísami 
zadní 

čajovna 
Nechte tón znít a duši plout.   

12.10.19    
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 

14.10.19    
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,- 

14.10.19    
PO 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 

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

nástrojem i bez nástroje ;) 

15.10.19    
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,- 

16.10.19     
ST 

18:30 

Tematický večer -                       
JAK NA ŠŤASTNÉ 

MEZILIDSKÉ VZTAHY                       
- Hana Růžičková 

seminárka 

Proč je to tak těžké?  Proč si vzájemně 
ubližujeme zrovna s těmi nejbližšími? 
Jak můžeme dokázat, aby tomu tak 

nebylo?  Více na www.terapiepocitu.cz   

17.10.19    
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
zadní 

čajovna 
Spontánní bubnování s tancem a 

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

19.10.19     
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 

19.-20.10. 
2019       

SO-NE 
10:00 

Šestý smysl                                        
- Anima Noira 

zadní 
čajovna 

Schopnost získávání informací 
mimosmyslovou cestou máme všichni, 
pouze nejsme vycvičeni je vnímat.  Je 

to nejen práce s kyvadlem, co se 
můžete na tomto semináři naučit.                            

Více na www.anima-noira.cz 



21.10.19   
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,- 

21.10.19   
PO 

18:00 

Brumle II.                              
- workshop -                                   
Petr Jasinčuk 

zadní 
čajovna 

Jedinečná možnost vylepšit svoje 
brumli schopnosti a obohatit o další 
vrstvu to, co jste si osvojili při prvním 
workshopu.    Vstup 390,-  Rezervace 

a info: info@brumlista.cz 

22.10.19    
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,- 

22.10.19    
ÚT 

18:30 
Praxe ve Wicce                    

- Anna Doubková 
zadní 

čajovna 

Pokud se o Wiccu zajímáte, jistě už 
víte hodně z teorie.  Ale jak a proč je 

používaná současnými praktiky?  
Strukturou umění se vine linka 
osobního rozvoje a zkušenosti.     

Vstup 50,-     Více na 
pohanskaspolecnost.cz 

23.10.19     
ST 

19:00 Mantrovníci v Praze 
zadní 

čajovna 

Koncert veleúspěšného a hlavně 
veleoblíbeného tělesa opět v 

Šamance!  Přijďte opět zapět a 
poslechnout si hladivé tóny 

překrásných písní.                         
Vstupné dobrovolné.   

24.10.19     
ČT 

17:45 
AUM meditace s 

tibetskými mísami 
zadní 

čajovna 
Nechte tón znít a duši plout.   

25.10.19     
PÁ 

17:00 Povídací sraz Itnetwork   

Copak, chtěli jste v pátek večer sedět 
doma a programovat?  Znamení říkají 
nene!  Přijďte raději zapařit mezi lidi, 

kteří mluví vaší řečí, ať už to je to PHP 
nebo Java.                                                   

Více informací a přihlášky na 
www.itnetwork.cz 

27.10.19     
NE 

8:30 
Databáze - SQL a datové 

algorytmy 
seminárka Více na www.itnetwork.cz 

28.10.19     
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,- 

28.10.19     
PO 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 

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

nástrojem i bez nástroje ;) 



29.10.19    
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,- 

31.10.19    
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
zadní 

čajovna 
Spontánní bubnování s tancem a 

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

          
 

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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