
 

 
 

ŠAMANKA - lednové akce 

    
Datum Čas akce místnost bližší informace 

31.12. 
2019                         

-1.1.2020     
ÚT - ST 

  Zavřeno   
Krásné oslavy silvestra a šťastný Nový 

rok!   

4.1.20      
SO 

8:30 
Základy programování 

(jazyky C# .NET, Java, PHP) 
seminárka 

V novém roce nová rozhodnutí. 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.-5.1. 
2020     

SO-NE 
10:00 

Praktická magie                                 
- Noira 

zadní 
čajovna 

Jak na rituály a zhmotňování přání.  
Naučíte vše potřebné k tomu,                        

abyste do svého života mohli vnášet 
pozitivní změnu.                                                       

Více na www.anima-noira.cz 

6.1.20      
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,- 

6.1.20      
PO 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 
Do nového roku s novou písní na rtech 

:) 

7.1.20     
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,- 

9.1.20       
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! 

9.1.20       
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! 

11.1.20     
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 



12.1.20      
NE 

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 

13.1.20      
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,- 

14.1.20       
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.-19.1. 
2020       

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 

19.1.20      
NE 

8:30 ASP.NET MVC v C# seminárka 

Svět patří webovým aplikacím, jsou 
nejpoptávanější formou softwaru 

vůbec.  Chcete slušnou práci v IT? To 
se vám znalost tohoto frameworu 

skutečně vyplatí!  Více na 
www.itnetwork.cz 

20.1.20    
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,- 

20.1.20    
PO 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 
S nástrojem nebo bez.  Každý je vítán 

:) 

21.1.20      
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,- 

21.1.20      
ÚT 

19:00 
Dech je zázračný dar - 

Gantulga Ganjuur (Gana) 
zadní 

čajovna 

Bez dechu nevydržíme ani pár minut a 
přitom si vůbec neuvědomujeme jeho 
sílu.  Ba co víc, většina z nás dýchá 
pouze povrchně a ničí si tím fyzické i 

psychické zdraví.  Pojďte se naučit jak 
správně dýchat.  Více na 

www.peterbartal.cz    



23.1.20     
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! 

23.1.20     
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! 

27.1.20     
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,- 

28.1.20      
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,- 

29.1.20     
ST 

18:30 
Tematické setkání                                     
- Hana Růžičková 

seminárka  Více na www.terapiepocitu.cz 

          

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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