
 

 
 

ŠAMANKA - červencové akce 

    
Datum Čas akce místnost bližší informace 

1.7.20     
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,- 

4.7.20     
SO 

8:30 
Základy programování 
(jazyky C#, 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 

4.-5.7. 
2020     

SO-NE 
10:00 Odeklínání - Noira 

zadní 
čajovna 

Nová podoba snad nejoblíbenějšího z 
Noiřiných seminářů.  Vystopujte kořeny 
zla, které vás omezuje.  Najděte stopy 
dávných křivd a vyžeňte kostlivce ze 

svého života.                                                            
Více na www.anima-noira.cz 

5.-6.7. 
2020       

NE-PO 
  ZAVŘENO   

Z důvodu státních svátků a četných 
dovolených na tyto dva dny zavíráme.   

7.7.20      
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,- 

7.7.20      
ÚT 

20:00 Písničkování 
zadní 

čajovna 

POZOR ZMĚNA!  Písničkování se 
přesouvá na úterý z důvodu svátku.  

Tak dorazte :-) 

11.7.20     
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 

12.7.20     
NE 

8:30 JavaScript od A do Z seminárka 

Nejpopulárnější jazyk na světě, 
monopol pro webové aplikace - 

JavaScript hýbe internetem!  Na tomto 
školení se o něm dozvíte prakticky 
všechno, ale pozor, není to nic pro 

začátečníky.                                     
Více na www.itnetwork.cz 



11.-12.7. 
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 

13.7.20     
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,- 

14.7.20      
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,- 

19.7.20      
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 

20.7.20     
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,- 

20.7.20     
PO 

20:00 Písničkování 
zadní 

čajovna 
Ke zpěvu i k poslechu hraje naše 

sehrané kytarové uskupení.   

21.7.20      
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,- 

25.-26.7.  
2020      

SO-NE 
10:00 

Mariášové karty                                  
- Noira 

zadní 
čajovna 

Naučte se tradičnímu českému 
způsobu výkladu, používanému již 

nejméně sto let.  Tato tajemná metoda 
byla vždy předávána ústně, z generace 
na generaci a vy teď máte možnost do 

jejích tajů také proniknout.                                                              
Více na www.anima-noira.cz 

27.7.20      
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,- 



28.7.20     
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 
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