
 

 
 

ŠAMANKA - prosincové akce 

    
Datum Čas akce místnost bližší informace 

1.12.19      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 

30.11.-1.12.  
2019             

SO-NE 
10:00 

Mariášové karty                                  
- Noira 

zadní 
čajovna 

Naučte se tradičnímu českému 
způsobu výkladu, používanému již 

nejméně sto let.  Tato tajemná metoda 
byla vždy předávána ústně, z generace 
na generaci a vy teď máte možnost do 

jejích tajů také proniknout.                                                              
Více na www.anima-noira.cz 

2.12.19      
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,- 

3.12.19          
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,- 

5.12.19      
ČT 

18:30 

Buddhismus pro 
(klimatické) rebely                              

- Max Ščur 
seminárka 

Proč není náhoda, že buddhisté po 
celém světě podporují klimatickou 

rebelii?  S překladatelem a 
spoluautorem knihy Radikální 

buddhismus zjistíte, jak vám tento 
mírumilovný směr může pomoci být 

lepšími "anarchisty".                                                    
Vstupné dobrovolné.                                            

Více info na facebooku. 

7.12.19       
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 

8.12.19      
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 



9.12.19        
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,- 

9.12.19        
PO 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 

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

nástrojem i bez nástroje ;) 

10.12.19     
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,- 

11.12.19     
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 

12.12.19     
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! 

12.12.19     
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! 

14.-15.12. 
2019         

SO-NE 
10:00 Odeklínání - Noira 

zadní 
čajovna 

Nová podoba snad nejoblíbenějšího z 
Noiřiných seminářů.  Vystopujte kořeny 
zla, které vás omezuje.  Najděte stopy 
dávných křivd a vyžeňte kostlivce ze 

svého života.                                                            
Více na www.anima-noira.cz 

14.12.19      
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 

16.12.19    
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,- 



17.12.19      
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,- 

17.12.19      
ÚT 

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 

21.12.19     
SO 

15:00 
Slunovratový večírek              

- Noira 
celá 

čajovna 

Přijďte si užít předvánoční veselí 
trochu jinak, slavnostní rituál, tradiční 
dobroty, trh a mnoho dalšího.  Více 

informací a rezervace na                  
www.anima-noira.cz  

23.12.19      
PO 

19:30 ? Písničkování ? 
zadní 

čajovna 

Bude poslední rychlý nácvik koled, 
nebo to budete muset natrénovat ve 

sprše?  Nechte se překvapit a sledujte 
naše stránky ;) 

24.-28.12. 
2019         

ÚT - SO       
  Zavřeno   Šťastné a veselé Vánoce 

29.-30.12.   
2019         

NE - PO 
  Úpravy otevírací doby   

Prosím, sledujte naše stránky pro 
aktuální informace.  V případě větších 
rezervací prosím volejte na uvedené 

kontakty.   

31.12.2018  
-1.1.2019     
ÚT - ST 

  Zavřeno   
Krásné oslavy silvestra a šťastný Nový 

rok!   

          
 

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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