
 

 
 

ŠAMANKA - červnové akce 

    
Datum Čas akce místnost bližší informace 

1.6.20    
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,- 

2.6.20    
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,- 

3.6.20     
ST 

18:00 
Osobní vize je jako obraz - 
Ivo Tříska, Pavla Sakařová 

zadní 
čajovna 

Možná už jste slyšeli o rituálu Hledání 
vize.  Vize nás vede a usměrňuje 
kolem nás naše okolí.  O tom jak 

přesně vize funguje a proč je tak dobré 
ji mít, stejně jako o rituálu samotném 

nám přijdou povyprávět zkušení 
průvodci.  Prostor bude i pro dotazy.  

Vstup volný                                           
Více na www.peterbartal.cz 

6.-7.6. 
2020     

SO-NE 
10:00 

Magie pro pokročilé                
- Noira 

zadní 
čajovna 

Sesílání kouzel, tvorba rituálů, ale také 
třeba jejich odvracení.  Praktické triky 

čarodějnic k vašim službám.                
Více na www.anima-noira.cz 

7.6.20       
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 

8.6.20    
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,- 

8.6.20    
PO 

20:00 Písničkování 
zadní 

čajovna 

Písničkování bude!!  Přijďte a uvidíte, 
že radost z písniček a kytar můžeme 

sdílet i při udržení předepsané 
vzdálenosti :-) 

9.6.20     
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,- 



13.-14.6.   
2020 

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 

13.6.20    
SO 

8:30 
Objektové programování 
(jazyky C# .NET, Java, PHP) 

seminárka 

Základy už zvládáte a chtěli byste se 
dozvědět, co jsou to ty objekty, anebo 

se rovnou chcete naučit objektově 
myslet?  Více informací a přihlášky na 

www.itnetwork.cz 

14.6.20    
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 

15.6.20    
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,- 

16.6.20     
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,- 

17.6.20     
ST 

18:00 
Brain we are                             

- Chilli meditace 
seminárka 

Přijďte rozšířit své vnímání 
překvapivým způsobem díky 

netradičnímu spojení účinků chilli 
papriček a meditačních technik.  

Vhodné i pro začátečníky.  Rezervace 
přes událost na fb, vstup 150,- 

17.6.20     
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 

18.6.20                 
ČT 

18:30 
Tematické setkání                           

s Hanou Růžičkovou 
seminárka 

Přesunutý termín z března a tedy velmi 
očekávané setkání!  Téma O významu 

sexuálního spojení ženy a muže a 
jejich vztahu bude opět moderováno 

Janou Rakovou.                                                  
Více na www.terapiepocitu.cz 

20.-21.6. 
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 váhající.  Více na 

www.anima-noira.cz  



22.6.20    
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,- 

22.6.20    
PO 

20:00 Písničkování 
zadní 

čajovna 
:-) 

23.6.20      
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,- 

23.6.20      
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 

27.-28. 
2020      

SO-NE 
10:00 

Šestý smysl                                        
- Anima Noira 

zadní 
čajovna 

Schopnost získávání informací 
mimosmyslovou cestou máme všichni, 

pouze nejsme vycvičeni je vnímat.  
Naučte se využívat obrovskou 

moudrost svého těla a číst znamení, 
která se přirozeně vyskytují všude 

kolem.                                                        
Více na www.anima-noira.cz 

29.6.20    
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,- 

30.6.20     
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,- 

          
 

                 Změna programu vyhrazena 
 

 

  

Čajovna Šamanka   

   

Čajovna a kavárna Šamanka   

Hálkova 8    
Praha 2, Nové Město   
120 00      
cajovna.samanka@ gmail.com  

  
www.samanka.cz 

   

     

     
     
     

 

mailto:cajovna.samanka@%20gmail.com

