
Přijďte se podívat na Neočekávaný Dýchánek 

 Neo∏ekávaný dýchánek 
 

„Bilbo pospíchal chodbou, hrozně 

rozčilený a naprosto zmatený a vyvedený 

z míry – takovouhle nepříjemné  úterý  ještě 

nezažil. Otevřel dveře trhnutím, a všichni 

vpadli dovnitř, jeden přes druhého. Další 

trpaslíci, další čtyři!“ 

-J.R.R.Tolkien, Hobit 
 

Ahoj, 
  jak jistě mnozí tušíte, v úterý se uskutečnil první Dýchánek a celkem se nám pěkně 
vypekl. Proto Vás zveve na další Dýchánky vždy v úterý od 19:00. Budeme moc rádi, jestli 
zprávu o Dýcháncích budete šířit dál.  
 Pro ty, kteří nemají páru, o čem se až doteď mluvilo, několik stručných informací. 
Dýchánky jsou setkáním lidí, kteří mají vztah k táborům a oddílovým činnostem všeho druhu 
a bylo jim patnáct (horní věková hranice neexistuje) a mají chuť poznávat nové lidi a setkávat 
se s nimi při rozmatitém programu. Každý z nás účastníků jednou za půl roku připraví pro 
ostatní program na jeden úterní večer, přičemž invenci se meze nekladou (například první 
Pradýchánek připravoval nějaký Gandalf v nejmenované noře, jak jsem se dočetl v nějaké 
podezřelé knize). Stačí se přijít kdykoliv v úterý podívat, zda se vám líbí.  
Další dotazy hrňte semhle neocekavany.dychanek@orongo.cz . Pořádá 96. středisko Junáka 
Scarabeus, jeho současní i bývalí členové a kamarádi.  
 
Jak se na Dýchánek dostanenete:Adresa je Sedmidomky 150, ale podle toho to nikdo 
nenajde, proto prostudujte odkaz na mapě(je to takový hezký baráček v podstatě naproti 
autobusovým garážím MHD):  
 
http://www.mapy.cz/#x=133186272@y=135860864@z=15@mm=ZP@ax=133186912@ay=
135861696@at=klubovna%20Sedmidomky@ad=zdeny%20domek%20(c.%20150)%20s%20
cervenou%20strechou%20a%20zelenym%20plotem 
 
Zde nějaká ta fotodokumentace z prvního Dýchánku: 
http://picasaweb.google.com/martin.buchtik/20080318NeoEkVanDChNekPoprv 
 
Na co se můžete těšit: 

Kdy Co  

25.3.  Výtečná celovečerní  kreativní a komunikační hra 

1.4. Pražské urban legends (povídání) + týmová hra 

8.4. Hry (psychohry nebo tak něco) 

15.4. Diskuzní hry 

22.4. Moderní deskové hry  

29.4. Kreativní dýchánek 

6.5. Ponejspíše divadelní Dýchánek 

13.5. Jak se dělá film nebo týmové hry 
 
Další náměty: Zpěvně-čajový Dýchánek, fotografický Dýchánek, výtvarný Dýchánek, GPS 
GeoCaching Dýchánek. 
 
Těšíme se na setkanou 


