
 

 
 

ŠAMANKA - listopadové akce 

    
Datum Čas akce místnost bližší informace 

2.11.20    
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,- 

3.11.20     
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,- 

5.11.20   
ČT 

17:30 
Odissi                                        

- kurz indického tance 
seminárka 

Tento překrásný tanec jen tak někde 
neuvidíte.  Tréninková skupina je již 

uzavřená, ale v případě zájmu je možné 
se po domluvě přijít na lekci podívat.  

Více brzy na našich stránkách.   

7.11.20    
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 

9.11.20   
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,- 

9.11.20   
PO 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 

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

nástrojem i bez nástroje ;) 

10.11.20     
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,- 

12.11.20     
ČT 

17:30 
Odissi                                        

- kurz indického tance 
seminárka 

Tento překrásný tanec jen tak někde 
neuvidíte.  Tréninková skupina je již 

uzavřená, ale v případě zájmu je možné 
se po domluvě přijít na lekci podívat.  

Více brzy na našich stránkách.   

12.11.20     
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
zadní 

čajovna 
Spontánní bubnování s tancem a 

zpěvem, 200,- + 50,- za půjčení bubnu 



14.11.20     
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 

15.11.20     
NE 

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 

          

21.11.20   
SO 

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 

22.11.20      
NE 

8:30 
Databáze - SQL a datové 

algoritmy 
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 

          

Změna programu vyhrazena 
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