
 

 
 

ŠAMANKA - březnové akce 

    
Datum Čas akce místnost bližší informace 

29.2.-1.3. 
2020      

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 

2.3.20    
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,- 

2.3.20    
PO 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 

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

nástrojem i bez nástroje ;) 

3.3.20      
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,- 

5.3.20    
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! 

5.3.20    
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! 

6.3.20      
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,- 



7.3.20     
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 

9.3.20     
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,- 

10.3.20    
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,- 

11.3.20     
ST 

19:30 Sdílení v Šamance seminárka 

Být vyslyšen se svými trápeními a 
dilematy. Podělit se o radost a úspěch. 

Přijďte se potkávat, naslouchat si a 
sdílet, cokoli je pro Vás důležité.  
Podpoří a provedou vás Alžběta 
Kadlecová a Anna Vernerová.  
Doporučené vstupné 100 Kč.                                                    

Více na sdileni.zapisky.net 

12.3.20     
ČT 

18:00 

ZRUŠENO                                    
TĚLO - DECH                                        

- Ewa Zurakovska 
seminárka 

Pro všechny, kteří se chtějí pořádně 
nadechout, a to jak fyzicky, tak 

obrazně.  Všichni víme, že bez dýchání 
nepřežijeme, ale víme jak moc může 

dobré dýchání zlepšit náš život?  
Přijďte si vyzkoušet pár jednoduchých 

cvičení, ke kterým se pak můžete 
vracet i doma.  Vstup 180,-                                                        
Více na facebooku události 

14.-15.3. 
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 

14.3.20     
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 



15.3.20    
NE 

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 

16.3.20    
PO 

17:30 

ZRUŠENO                                 
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,- 

16.3.20    
PO 

19:00 

ZRUŠENO                                  
Život a smrt starých 

Slovanů                                                  
- František Kašpárek 

seminárka 

Nejvíc se o životě našich předků 
dozvíme z jejich hrobů.  Vidíme co 
používali, čeho a koho si vážili.  Ale 

čeká nás tam také mnohem víc otázek.  
Proč měnili své zvyky?  A báli se 
mrtvých?  Vstup 50,-  Více na fb 

stránce události 

16.3.20    
PO 

19:30 
ZRUŠENO                          

Písničkování 
zadní 

čajovna 

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

nástrojem i bez nástroje ;) 

17.3.20     
ÚT 

17:30 

ZRUŠENO                                     
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,- 

19.3.20     
ČT 

18:00 

ZRUŠENO                                 
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! 

19.3.20     
ČT 

19:00 

ZRUŠENO                               
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! 

20.3.20    
PÁ 

7:30 

ZRUŠENO                                    
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,- 



21.-22.3. 
2020      

SO-NE 
10:00 

ZRUŠENO                                       
Tarot pro zasvěcené                         

- Anima Noira 

zadní 
čajovna 

Pronikněte do hlubin poznání tarotu a 
jeho možností.  Nené to jen věštění, 

tarot vám nabídne schopnost přečtení 
energie, poznání za hranice vašeho 
života a poodhalí i svůj vlastní tajný 

příběh.  Vstup 1500,- Více na 
www.anima-noira.cz 

23.3.20      
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,- 

24.3.20    
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,- 

24.3.20    
ÚT 

19:00 

ZRUŠENO                                     
Dech je zázračný dar                        
- Gantulga Ganjuur 

zadní 
čajovna 

Bez dechu nepřežijeme ani pár minut, 
přesto nás náš uspěchaný životní styl 

přiměl využívat kapacitu našich plic jen 
povrchně.  Přijďte si vyzkoušet Vítězný 

dech a lépe porozumět významu 
dechu ve svém životě.  Vstup 200,-                                        

Více na www.peterbartal.cz 

25.3.20     
ST 

19:30 
ZRUŠENO                                 

Sdílení v Šamance 
seminárka 

Být vyslyšen se svými trápeními a 
dilematy. Podělit se o radost a úspěch. 

Přijďte se potkávat, naslouchat si a 
sdílet, cokoli je pro Vás důležité.  
Podpoří a provedou vás Alžběta 
Kadlecová a Anna Vernerová.  
Doporučené vstupné 100 Kč.                                                    

Více na sdileni.zapisky.net 

26.03.20     
ČT 

18:30 

ZRUŠENO                                           
O významu sexuálního 
spojení muže a ženy a 

jejich vztahu                                         
- Hana Růžičková 

seminárka 

Sex.  Pro mnohé spojen s dobrým, pro 
mnohé spojen se špatným.  Nesmírně 

citlivé téma, plné otázek "proč"?  
Moderuje Jana Raková                                        

Více na www.terapiepocitu.cz 

27.3.20      
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,- 

28.-29.3. 
2020                         

SO-NE 
10:00 

Magie lásky                                          
- Noira 

zadní 
čajovna 

Co ví čarodějnice o lásce?  Všelicos, 
lidé po ní stále touží.  Tento seminář 

představuje esenci dlouholetých 
zkušeností s poradenstvím, léčením a 

rituály. Je vhodný pro svobodné, 
zadané i váhajícící.  Více na 

www.anima-noira.cz  



30.3.20     
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,- 

30.3.20     
PO 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 

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

nástrojem i bez nástroje ;) 

31.3.20    
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,- 

31.3.20    
ÚT 

19:00 Mantrovníci opět v Praze 
zadní 

čajovna 

Komorní koncert veleúspěšného a 
hlavně veleoblíbeného tělesa opět v 

Šamance!  Přijďte opět zapět a 
poslechnout si hladivé tóny 

překrásných písní.                         
Vstupné dobrovolné.   

          
 

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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