
 

 
 

ŠAMANKA - únorové akce 

    
Datum Čas akce místnost bližší informace 

1.2.20      
SO 

9:30 

ZRUŠENO                                        
Den pro sebe                                     

s Terapií Pocitu                                                 
- Hana Růžičková 

seminárka 
  Život pro nás má nachystáno mnoho 

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

2.2.20     
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 

1.-2.2. 
2020       

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 

3.2.20     
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,- 

3.2.20     
PO 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 

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

nástrojem i bez nástroje ;) 

4.2.20     
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,- 

4.2.20     
ÚT 

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 

6.2.20      
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! 

6.2.20      
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! 



7.2.20    
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,- 

8.2.20       
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 

9.2.20    
NE 

8:30 
Firemní vývoj softwaru - 
UML a návrhové vzory 

seminárka 

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

softwaru je v současnosti opravdu spíš 
architektura.  Naučte se navrhovat 

reálné aplikace!  Více na 
www.itnetwork.cz 

10.2.20    
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,- 

10.2.20    
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 

11.2.20     
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,- 

11.2.20     
ÚT 

19:00 

Jaké je tvoje poslání?                                           
-                                                       

Povídání a sdílení o 
rituálu Hledání vize 

zadní 
čajovna 

Co je to vize a k čemu je dobré ji v 
životě mít?  Proč rituál zabere týden a 

co se při něm vlastně děje?  Ivo 
Tříska, Emil Melichar Výborný a Lucie 
Luňáčková už několik let pořádají tento 
rituál inspirovaný americkými indiány a 

upravený pro evropské podmínky.  
Přijďte se na vše zeptat přímo jich.                                               

Více na www.peterbartal.cz 

12.2.20      
ST 

18:30 

Jak být zdravý bez 
nemocí a fyzických 

problémů                                    
- Hana Růžičková 

seminárka 

Co je to nemoc, proč máme fyzické 
problémy a proč naše vyléčení závisí 
na prášcích?  Kolem zdraví a nemoci 
je nesčetně otázek.  Jsou odpovědi v 

dohledu?  Moderuje Jana Raková.  
Náhrada za termín 29.1.                                        

Více na www.terapiepocitu.cz 



14.2.20     
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,- 

15.-16.2. 
2020      

SO-NE 
10:00 

Čakry                                                     
- Noira 

zadní 
čajovna 

Léčení, harmonizace, práce s energií.               
V rámci semináře se propracujete od 

úplných základů až po pokročilé 
techniky, naučíte se srovnat si a 

pročitstit energetické cesty v sobě.                                 
Více na www.anima-noira.cz 

15.2.20     
SO 

8:30 

Moderní webdesign                         
od A do Z                                  

(HTML5, CSS3,                   
Bootstrap a SEO) 

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 

16.2.20      
NE 

8:30 
Databáze - SQL a datové 

algorytmy 
seminárka 

V zaměstnání se vše točí okolo 
databází.  Takže by se hodilo naučit se 
jejich jazyk (SQL) a zvyklosti (řazení a 

vyhledávání dat) a pochopit tím jak 
fungují.  Naučíte se psát 

optimalizované dotazy a vše si i 
vyzkoušíte.  Více na www.itnetwork.cz 

17.2.20    
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,- 

17.2.20    
PO 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 

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

nástrojem i bez nástroje ;) 

18.2.20     
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,- 

20.2.20      
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! 

20.2.20      
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! 



21.2.20     
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,- 

22.2.20     
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 

22.2.20     
SO 

19:00 KONCERT 
zadní 

čajovna 

Zahrají vám:                                              
Martin Hejnák - bizarní písničkář                 

Michal Čagánek - Spisovatel, básník a 
písničkář. Tvůrce inspirujících knih. 

Milovník tance, hudby a ticha.                                
MiTo - Hudební uskupení dvou 
jedinců, které se vrací ke svým 

kořenům. Pohybující se na hranici 
alternativní hudby. Spolu s českými 

texty propouvají snovou krajinou, kam 
srdečně zvou.                                                                     

Více na facebooku 

23.2.20     
NE 

17:00 

Symbolika kance u 
starých Germánů                                            
-  Lenka Kovářová 

seminárka 

Kanec byl jedno z nejvýznamnějších 
zvířat starých Germánů. Dozvíte se víc 

o roli jeho symbolu v boji, o tom jak 
souvisí s bohy a mýty a jestli byl 
symbolem plodnosti, jak si mnozí 

myslí.  Vstup 50,-  Více na 
www.pohanskaspolecnost.cz 

24.2.20     
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,- 

25.2.20     
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,- 

26.2.20    
ST 

18:00 
Tapping                                             

- Bára Šouláková 
seminárka 

Čas trochu si zaťukat.  Pro 
začátečníky i samouky možnost 

vyzkoušet si Tapping pod 
profesionálním vedením.  Dozvíte se 
co to je, jak to funguje a také proč to 

funguje.             Vstup 400,-                                         
Více na fb brainweare  

26.2.20    
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 



28.2.20    
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,- 

29.2.-1.3. 
2020      

SO-NE 
10:00 

Magie peněz                                          
- Noira 

zadní 
čajovna 

Nalaďte se na zlatou žílu!  Nová 
podoba populárního semináře vám 

ukáže jak odstranit bloky a rozproudit v 
životě tok prosperity.  Ponoříme se 

také do otázek kariéry a smysluplného 
života.                                                       

Více na www.anima-noira.cz 

          

Změna programu vyhrazena 
 

Chtěli byste náš program dostávat e-mailem?  Napište nám.   
 

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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