
 

 
 

ŠAMANKA - dubnové akce 

    
Datum Čas akce místnost bližší informace 

2.4.20     
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! 

2.4.20     
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! 

3.4.20    
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,- 

4.-5.4. 
2020    

SO-NE 
10:00 

Magie pro pokročilé                               
- Anima Noira 

zadní 
čajovna 

Pronikněte hlouběji do magických 
zákonitostí a tvorby rituálů.  Naučíte se 
nejen vyladit rituál pro maximální efekt, 

ale i také odvracet a rušit kouzla, 
vlastní i cizí.  Více na www.anima-

noira.cz 

4.4.20    
SO 

9:30 
Den pro sebe                                     

s Terapií Pocitu 
seminárka 

Toužíte se opravdu poznat, ale bojíte 
se, že to nikdy nedokážete?  Třeba je 

šance dostat se z kruhu.                                                      
Více na www.terapiepocitu.cz 

5.4.20     
NE 

9:00 Školení IT network seminárka 
Více informací o termínu na 

www.itnetwork.cz 

6.4.20    
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,- 

7.4.20     
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,- 



8.4.20    
ST 

19:30 Sdílení v Šamance   

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 

10.4.20      
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,- 

11. a 
12.4.  
2020     

SO + NE 

9:00 Semináře Itnetwork seminárka 
Více informací o termínu na 

www.itnetwork.cz 

          

Změna programu vyhrazena 
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