
 

 
 

ŠAMANKA - listopadové akce 

    
Datum Čas akce místnost bližší informace 

2.11.19      
SO 

8:30 
Firemní vývoj softwaru - 

Git a testování v C# 
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 

3.11.2019     
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 

4.11.19   
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,- 

5.11.19    
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,- 

9.11.19      
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 

11.11.19     
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,- 

11.11.19     
PO 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 

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

nástrojem i bez nástroje ;) 

12.11.19     
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,- 



13.11.19     
ST 

18:00 Workshop Tappingu seminárka 

Co je to je Tapping a k čemu ho můžete 
využít se dozvíte na workshopu s 

profesionálkou, Bárou Šoulákovou.  Víc 
se dozvíte na facebooku Brain We Are.  

Vstup 250,-  

14.11.19      
ČT 

18:00 
Dance yoga                                       

- Alaya 
seminárka 

LASKA.VÍ večer.   Rozhýbejte a 
zasmějte se s Divoškou Šárkou a užijte 

si pak uvolnění při řízené meditaci.  
Rezervace sms 777 225 205,                       

vstup 150,-                                                
Spojte to se Spontánním bubnováním a 

užijte si relax na max! 

14.11.19      
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
zadní 

čajovna 

LASKA.VÍ večer.  Spontánní bubnování 
s tancem a zpěvem, vstup 200,- + 50,- 

za půjčení bubnu                                                  
Spojte to s Dance yogou a užijte si 

relax na max! 

16.11.19     
SO 

8:30 
Firemní vývoj softwaru - 
UML a návrhové vzory 

seminárka 

Třívrstvá architektura, GRASP, GoF, 
fasáda, továrna, IoC, SOLID.  Vývoj 

softwaru je v současnosti spíš 
architektura.  Naučte se navrhovat 

reálné aplikace!  Více na 
www.itnetwork.cz 

18.11.19    
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,- 

19.11.19     
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,- 

21.11.19      
ČT 

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 

25.11.19      
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,- 

25.11.19      
PO 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 

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

nástrojem i bez nástroje ;) 



26.11.19    
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,- 

28.11.19     
ČT 

18:00 
Dance yoga                                       

- Alaya 
seminárka 

LASKA.VÍ večer.   Rozhýbejte a 
zasmějte se s Divoškou Šárkou a užijte 

si pak uvolnění při řízené meditaci.  
Rezervace sms 777 225 205,                     

vstup 150,-                                                  
Spojte to se Spontánním bubnováním a 

užijte si relax na max! 

28.11.19     
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
zadní 

čajovna 

LASKA.VÍ večer.  Spontánní bubnování 
s tancem a zpěvem, vstup 200,- + 50,- 

za půjčení bubnu                                                  
Spojte to s Dance yogou a užijte si 

relax na max! 

30.11.19     
SO 

9:30 

Den pro sebe                                     
s Terapií Pocitu                                                 

- Hana Růžičková 
seminárka 

Co si počít s pocitem, že jsme k 
ničemu?  Život pro nás má nachystáno 

mnoho vzkazů, které špatně čteme.                                      
Více na www.terapiepocitu.cz   

          

Změna programu vyhrazena 
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