
 

 

ČAJOVNA U VYSMÁTÝ ŽÁBY 
W.Churchilla 10, Ústí n. L., www.vysmatazaba.cz  

PROGRAM NA ÚNOR 2015  
 

Každou st ředu 10 hod. cvi čení s prvky tai-chi, jogy a lory 

2.2. 19 hod.  "CESTOVATELSKÝ POND ĚLKY V 
ŽÁBĚ "  - VŽDY PRVNÍ POND ĚLÍ V M ĚSÍCI se nám vysm ěje            

jeden nový cestovatel-ka se svými neSkute čnými historkami z 
natá čení... promítáme na plátno. 

                      Nyní AUSTRÁLIE v podání Emili a Dvo řáka 

15.2. 14 hod.  Volné hraní deskových her 
v Žáb ě (Máte rádi deskové hry? K dispozici bude mnoho des kových 

her klasických i takových t ěch mén ě známých. Také tu bude spousta 
lidí, co Vám rádi vysv ětlí všechna pravidla. Akce jako taková za číná 
ve 14:00. Pokud však nestíháte p řijít na za čátek, samoz řejm ě můžete 
přijít i v pr ůběhu. Místa je dost a deskových her také.) 

17.2. 17 hod.  MANDALY  (První z 12-ti tvo řivých 

sezení. P řij ďte si popovídat a vytvo řit si svou vlastní originální 
mandalu. Veškerý materiál k mání na míst ě. P řísp ěvek na materiál: 
50,-. P ředběžnou ú čast prosím nahlásit na m ůj email: 
sybila.sulfur@gmail.com  

19.2. 19 hod. OSLAVA NOVÉHO ČÍNSKÉHO ROKU 
KOZY (p řij ďte oslavit nový čínský rok čajem, čajovými m ňamkami a 

možná p říjde i muzikant. ;)) 

21.2. 17 hod. PROMÍTÁNÍ S VYPRÁV ĚNÍM 

(tentokráte z cest po Mongolsku a Čín ě) 

26.2. 18-20 hod. JAK BÝT SAMA SEBOU  ( 

Přednáška pí. Nové, vstupné 100,- K č) 

1.3. 10-17 hod. VYSMÁTÝ DESKOVKY- BANG!  

(Opět se m ůžete t ěšit na velmi p říjemnou čajovou atmosféru, skv ělou 
zábavu u hry, boj o v ěcné ceny a body do celoro ční série turnaju 
Vysmátý deskovky! Takže neváhejte a ur čit ě všichni p řij ďte, a ť 



 

 

nepropásnete tuto krásnou akci! Registrovat se m ůžete na odkaze: 
https://docs.google.com/forms/d/1DsIWetAui10MhLhAyr 0JY240qGj-
8n6M7QQJqVoiqLQ/viewform?usp=send_form) 

           

 


