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Vysokoškolský roverský kmen DÝCHÁNEK Brno existuje již neuvěřitelných 20 let. Je neuvěřitelné, že se 
každé úterý v semestru scházela parta vysokoškoláků před mnoha lety a schází se i dnes.  

Co způsobilo, že kmen nikdy nezanikl, mi není známo a není to ani cílem téhle brožurky. Ale jistě 
k tomu přispěl impuls Pavla Křivského, který ovlivnil v době vysokoškolských studií „kružany“ Václava 
Břicháčka, Miloše Zapletala, Jirku Pilku, Radka Žáka, Honzu a Janku Pfeifferovi, kteří zase 
v devadesátých letech ovlivnili účastníky Fonsů a pozdější  zakladatele Dýchánku, jako byl Ještěr, 
Netopýr a Kráťa.  

Díky velké pomoci Grizzlyho, Kajmana, Kráti, Koumese, Dotóra a mnohých dalších se podařilo vytvořit 
následující text mapující jednotlivé roky existence a proměn fenoménu jménem Dýchánek. 

Fík 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ze střípků složil: Petr Fík Bílek, pbilekf@yahoo.co.uk 
Vydáno v červnu 2016 při příležitosti setkání na Kaprálově mlýně 
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Jak vznikl Dýchánek aneb kdo v tom měl prsty  

 

Bylo  nebylo... To se jednou sešel  Ivo  Ještěr Brzobohatý s Jaroslavem Netopýrem Jičínským a 
rozhodli se, že by se mohl konečně založit ten vysokoškolský skauting.  A tak udělali letáčky, zajistili 
místnost a pak začali shánět lidi, kteří s tím pomůžou.  

Začátkem školního roku 1996 - 1997 se mne  Ještěr  zeptal,  jestli bych se nechtěl podílet  na vzniku a 
rozjezdu RS Dýchánku.  Když jsem řekl ano, sdělil mi k 
tomu: 

 První setkání je za týden tehdy a tehdy, tam a tam  

 Všechno je zařízeno, akorát tam chybí program 

 Každý na konci dostane  adresář  všech, kteří 
budou na prvním dýchánku 

Domluvené setkání s Netopýrem ohledně programu 
se nějak nepovedlo, ale domluvili jsme se, že si 
nachystáme program, jak my dva s  Jirkou Provázkem 
Pospíšilem, tak Netopýr a pak to dáme dohromady.  

Takže  program, který proběhl na prvním dýchánku, 
byl připraven asi pět minut před samým začátkem Rs 
Dýchánku. 

„První Dýchánek byl opravdu dýchánek s čerstvým 
jablečným moštem. Velké kvantum informací a 
seznamování. Každopádně již příchod na místo srazu 
u Morového sloupu na Svobodově náměstí byl trochu 
krok do nejistoty neb dav 27 lidí působil opravdu 
davově a naše jistota byla téměř pryč…“  

 
Informace o vš skautingu 

Vůbec první letmé informace o takzvaném vysokoškolském skautingu jsem získal na kurzu FONS od 
Václava Břicháčka, Jirky Pilky, Radka Žáka  a dalších, kteří byli členy Kruhu. Kruh pracoval 
v poválečném období  v  Praze  a vedl jej Pavel Křivský.  Do ruky se mi dostala skripta ARS BENE 
VIVENDI, která z poznámek a vzpomínek na přednášky Pavla Křivského sepsal Radek Žák  a další 
členové.  

 

Cíle 

Na vysoké školy začaly přicházet ročníky, které již prošly alespoň částečně skautskou výchovou. 
Nechtěli jsme, aby se ze skautingu „vytratili“.  Často byli z velké dálky  a doma přestávali stíhat práci 
pro svůj oddíl.  

Chtěli jsme jim nabídnout program, kde by se mohli  dále rozvíjet, nebo najít  podobné přátele. Pro 
většinu prváků byl příchod do Brna z menších měst či vesnic velkou změnou. Takže jsme jim chtěli 
nabídnout i  trochu něčeho známého.  

Plány a cíle Dýchánku se postupně přetvářely.  V roce 1996 jsme chtěli : 

1. Dát dohromady mimobrněnské R+R  studující v Brně. 

2. Udržet je ve skautingu  
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3. Rozšířit informace o Skautské základně Horní Mlýn,  

4. Seznámit s možnostmi Brna (kultura, sport, kurzy) i s možnostmi skautskými (klubovny, zajímaví 
lidé) 

5. Pomoc některým brněnským oddílům s činností 

6. Dobití baterek mezi stejně starými lidmi 

7. Najít podobně „střelené“ človíčky, kteří se motají kolem výchovy 

8. Zkusit plnit nějakým způsobem roverské heslo Sloužím  

9. Nabídnout  aktivní volnočasový program  

10. Zlepšit komunikaci mezi skauty v rámci republiky  

11. Pomoc s adaptací „prváků“ v Brně. 

12. Výměna zkušeností  při práci s oddíly 

 

Počet členů Dýchánku 

 ROVEŘI ROVERKY NESKAUTI CELKEM 

Rok 1996-97 16 11 2 29 

Rok 1997-98 16 10 0 26 

Rok 1998-99 23 24 0 47 

 

(Petr Kráťa Kratochvíl, 2000, redakčně upraveno) 

 

Horní mlýn u Ochozi 

V prvním desetiletí byl 

Mlýn neodmyslitelnou 

součástí programu 

Dýchánku. V té době jej 

Junák měl v nájmu jako 

místo s celoročním 

provozem, sloužící 

skautům i jiným dětským 

organizacím z celého 

světa. Mnozí dýchánci zde 

byli i ubytovaní.  

Po získání Mlýna do 

vlastnictví Junáka v roce 

2007 a celkové 

rekonstrukci zde vzniklo středisko ekologické výchovy „Kaprálův mlýn“, které již Dýchánek využívá jen 

zřídka. 
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Dýchánek v roce 2006 

 

Dýchánek je jméno pro nejstarší doposud funkční český vysokoškolský roverský kmen, který byl 
založen v Brně na podzim roku 1996. Jeho hlavním cílem je dát dohromady rovery, tedy starší skauty, 
a další podobně smýšlející lidi, kteří po přijetí na vysokou školu přestali stíhat práci pro svůj domovský 
oddíl a mají chuť ve skautské činnosti nějak pokračovat a dále se rozvíjet. Dýchánek, stejně jako jiné 
vysokoškolské roverské kmeny, navazuje na tradici podobného uskupení, které vzniklo po druhé 

světové válce. Po Sametové revoluci došlo k obnovení 
této myšlenky, která střídavě přežívá až dodnes. Právě 
Dýchánku se snad díky neformálnosti, s jakou kmen 
funguje, daří nadále zůstávat aktivní a odchod 
absolventů neznamená jeho zánik. „Počet členů se 
původně pohyboval kolem dvanácti, ale teď chodí až 
čtyřicet lidí,“ řekla aktivní členka Dýchánku a jeho 
bývalá koordinátorka Veronika Horová. „Je to také 
dáno tím, že se nezaměřujeme jenom na skauty, a tak 
často přicházejí i lidé z jiných organizací nebo prostě 
jenom jejich kamarádi,“ dodala členka kmene. Do 
Dýchánku tak může přijít prakticky kdokoliv třeba 
z hnutí Brontosaurus, od tomíků či pionýrů nebo i z 
mladých požárníků a křesťanské mládeže, ale v zásadě 
i kdokoliv další.  

Škála aktivit, kterým se Dýchánek věnuje, je opravdu 
široká. Kromě pravidelných schůzek, na nichž se 
příchozí zabývají různými aktivitami od rukodělné práce 

přes cestopisné besedy až po přednášky zajímavých osobností, se koná také řada setkání užšího 
kruhu členů nebo víkendové výletní akce. „V duchu roverského hesla ,Sloužím‘ se samozřejmě dělají 
také akce pro veřejnost. Takže se jezdí dělat třeba kulturní besídky pro starší lidi v ústavech sociální 
péče. Jednu dobu jsme cvičili i divadlo a jezdili s ním po mateřských a základních školách,“ doplnila 
Horová.  

Dýchánek také pomáhá nově příchozím studentům prvního ročníku v orientaci ve městě a na 
univerzitě a nabízí jim svým způsobem zázemí. „Výhodou Dýchánku je, že díky délce své existence je 
mezi skauty všeobecně znám a setkala jsem se už i s tím, že si lidé vybírali Brno pro studium právě 
proto, že tu tato možnost je,“ pochlubila se bývalá koordinátorka Dýchánku. 

Pro Dýchánek je charakteristické, že funguje jako neformální sdružení, které sice zaštiťuje Junák – 
svaz skautů a skautek, ale není nijak oficiálně registrováno. „Je to prostě takový náš styl a skvěle to 
funguje. Nemáme oficiálního vůdce, ale spíše koordinátora, nechceme po nikom, aby se nějak 
registroval nebo platil příspěvky. V tom se lišíme třeba od Prahy, kde má vysokoškolský roverský 
kmen svého vůdce a jasně daná pravidla,“ popsala situaci Horová a vysvětlila tento přístup brněnskou 
atmosférou. „Tady jsou lidé takoví pohodoví, víc se smějí a je to takové neuspěchané. Náš systém by 
zřejmě nefungoval v Praze a jejich zase tady,“ upřesnila roverka. 

Svým členům i těm, co se o činnost kmene zajímají, nabízí Dýchánek kvalitní informační servis na 
webových stránkáchwww.dychanek.cz  podle nichž si lze udělat přehled o tom, co všechno Dýchánek 
v minulosti dělal a jaké akce se kdy a kde přesně chystají. „Jestli někdo uvažuje o tom přidat se k nám, 
je dobré se podívat třeba na naše stránky a přijít raději i na více schůzek, protože každé setkání je 
o něčem trochu jiném a ne každému musí všechno sednout – je potřeba si tam najít to své,“ lákala 
nové členy Veronika Horová.  

(David Povolný: Skauting na vysoké škole nabízí uskupení Dýchánek) 

https://www.online.muni.cz/component/contact/contact/8
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Dýchánek v roce 2013 

 

Cílem Dýchánku je dát dohromady rovery a další podobně smýšlející mladé lidi, nabídnout jim 
program, který je smysluplný i zábavný, pomoci jim při vstupu na VŠ a být místem odpočinku i 
inspirace.  

Dýchánkem prošlo přes stovku mladých žen a mužů. Jeho členská základna se pravidelně sestává z 10 
aktivních členů, 20 méně aktivních členů a zástupu podporovatelů, kteří se tu a tam ozvou. 
Komunikačními platformami Dýchánku jsou webová stránka www.dychanek.cz, emailová konference 
a facebooková skupina.  

Hlavní náplní Dýchánku jsou přes semestr pravidelné schůzky. Dýchánci se schází během semestru 
většinou u skautského srubu v Lužánkách (u dopravního hřiště, 100 m od zastávky Pionýrská) každé 
úterý v 19:15 hod. Ve zkouškovém období jsou schůzky nepravidelné. Mimo pravidelné schůzky je 
patrná i snaha o přátelská setkání, kulturní akce, výpravy a službu. Přes četná dílčí setkání je velmi 
těžké zorganizovat akci, které by se zúčastnilo více členů kmene. Každá generace Dýchánku byla 
různě aktivní.  

 

 

Plánování programu Dýchánku  

Z mého pohledu se Dýchánek nachází v období jednoho z vrcholů kmene. Aktivní členové Dýchánku 
se relativně dobře znají, v semestru jaro 2013 byla účast na schůzkách mimořádně vysoká, přes 2 
roky se nám daří plánovat schůzky vždy na celý semestr dopředu a od semestru podzim 2012 se 
zaběhl koncept navazujících schůzek; několik schůzek po sobě se stejným tématem připravuje jeden 
tým, aby se proniklo více do hloubky. Přestože všechno dobře funguje, je možné chtít více. 

Dýchánek tradičně plánuje svůj program na jeden půlrok dopředu. Vycházíme z praktické potřeby 
vysokoškolského života, který se odehrává v semestrech.  

Září: Plánovací schůzka na podzimní semestr - vytvoří se obsahový plán schůzek podzim 2013. 
Témata se nejdříve budou vymýšlet a až následně se použijí podklady z elektronického dokumentu. 
Každá schůzka má garanta a zástupce garanta. Domluví se další případné aktivity mimo schůzky 

Na začátku semestru bude vyvěšen v ISu náborový inzerát a rozneseny letáčky na fakulty.  
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Listopad/prosinec: Plánovací schůzka na jarní semestr - Perníčky  

Byly doby, kdy dýchánci společně cestovali do zahraničí a naopak někdy bylo těžké udržet samotné 
schůzky. V září 2012 jsme obnovili společné víkendové akce pobytem v Chřibech. Plánovaná 
víkendovka na září 2013 byla proto novinkou hned ve dvou směrech: koncept víkendových akcí u nás 
není ještě zaběhlý a poprvé za mého života v Dýchánku jsme pojali víkendovku jako jeden možný 
prostředek k plnění cílů. 

 

Vysokoškolský rovering v pojetí Dýchánku je oproti běžnému roveringu specifický v celé řadě aspektů, 
o kterých je potřeba vědět: 

 Část členů je stále aktivní ve svých střediscích a nemohou se zapojit naplno do života kmen.  

 V kmeni, jako otevřeném společenství, dochází k velké fluktuaci členů.   

 Nemáme žádné formální vedení a fungujeme na základě individuální iniciativy.   

 Oproti běžnému kmeni je počet členů výrazně vyšší.   

 Vysokoškoláci jsou více zaneprázdněni než mladší roveři.   

 Vysokoškoláci jsou v zásadě hotoví dospělí lidé a podle toho je potřeba k nim přistupovat.   

 V kmeni dochází v závislosti na studiu k pravidelným generačním obměnám, a proto se život 
kmene váže na nástup a odchod jednotlivých generací.   

 Každá generace určuje z velké části nově podobu kmene.   

 Každý z členů společenství má jinou představu o náplni činnosti a podobě Dýchánku; na 
pomyslném kolbišti se tak střetává celá řada protichůdných zájmů: zábava v. smysluplná 
činnost, pevné vztahy v. otevřenost, kmen v. klub. To vše je při fungování kmene potřeba 
zohlednit.   

 Vysokoškoláci se připravují na své budoucí uplatnění ve světě a životě. 
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Uvědomil jsem si několik zásadních poznatků:  

1) Jsme vrstevníci a navíc Dýchánek dobře funguje bez formálního vedení. Naši činnost nelze řídit 
autoritativně. Daleko důležitější je individuální vyjednávání, motivace členů kmene a smysluplné 
zdůvodnění návrhů.  

2) Plánování není pro část členů kmene prioritou. Mají rádi Dýchánek takový, jaký je.  

3) Plánování před letními prázdninami není v případě vysokoškoláků technicky nejlepší možná doba.  

4) Akce, která z plánování vznikne, je vnímána jako akce kmene, která nevyžaduje vést hospodaření a 
plánovat. Přirozenější by byl pro naše plánování volnější přístup, který jsem musel pro účelnost akce, 
tj. naplnění cílů, (a ověřování kompetencí) trochu omezit.  

5) Přestože máme plán a akce vychází z naší aktuální potřeby, mám obavu, jestli si ostatní uvědomují 
potenciál našich plánů. Bojím se, zdali nevnímali plánování zbytečným. Nevím, jestli novým 
konceptům věří. To se ověří teprve v semestru podzim 2013.  

6) V průběhu semestru jsme zavedli pozici koordinátora, která se měla co měsíc střídat. Koordinátor 
měl dohlížet na naplňování plánu. Přestože každé změně trvá, než se zaběhne, domnívám se, že 
koordinátor nebude plnit dlouhodobě svoji funkci. Kmen tlačí dopředu vždy několik aktivních členů, 
kteří tvoří jeho think tank a motivují ostatní.  

 

Koordinátor 

Koordinátor  je dobrovolná losovaná funkce s jednoměsíčním funkčním obdobím; není vůdce. 
Koordinátory se zpravidla stávají starší členové kmene. Během svého funkčního období koordinátor 
zajišťuje především technické fungování kmene pro daný měsíc, je kontaktní osobou a spravuje 
plnění úkolu a plánů. 

 
1. Účel funkce: Koordinátor není vůdce. Zajišťuje především technické fungování kmene pro daný 
měsíc, je kontaktní osobou a dohlíží na plnění úkolů a plánů. 

2. Povaha funkce: Koordinátor je dobrovolná losovaná funkce s jednoměsíčním funkčním obdobím. 
Koordinátory se stávají zpravidla starší členové kmene. 

3. Losování: Pokud neexistuje seznam koordinátorů, sestaví se z dobrovolníků losováním seznam s 
pořadím koordinátorů. Koordinátoři nastupují do funkce podle pořadí. Pokud koordinátor ze své 
funkce odstoupí, nastupuje automaticky na jeho místo koordinátor následující. Pokud byl seznam 
koordinátorů vyčerpán, poslední koordinátor uspořádá nové losování. 

4. Rotace funkce: a) Nikdo nemůže být koordinátorem dvě období bezprostředně po sobě. b) Pokud 
byl při losování vylosován někdo, kdo byl koordinátorem v době před losováním, posouvá se 
automaticky na konec seznamu. V případě kolize je umístěn blíže konci ten, kdo byl koordinátorem v 
době bližší termínu losování. 

5. Předávání funkce: Na začátku měsíce předá starý koordinátor veřejně svoji funkci novému 
koordinátorovi. Během předání informuje celý kmen o své činnosti. Součástí předání funkce je i 
předání koordinátorských desek a pokladny. 

6. Úkoly koordinátora: 

 Kontroluj včasné umístění zvadla, komunikuj s garanty schůzek, koordinuj změny. 

 Měj přehled o dění v kmeni. Sleduj informační kanály Dýchánku (zejména facebook, 
konferenci, vzkazovník). 

 Hlídej plnění plánů kmene, závazků jednotlivců a důležitých termínů. 
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 Vytvářej zápisy ze setkání. 

 Buď kontaktní osobou, řeš problémy, přijímej a zpracovávej podněty. 

 Starej se o materiál a jeho doplňování 

 Vybírej příspěvky, veď řádně a transparentně pokladní knihu, informuj kmen o zamýšlených 
výdajích. 

 Motivuj ostatní k činnosti. 

 Nemusíš vše dělat sám. Deleguj úkoly. 

 Můžeš plánovat, realizovat svoje nápady a posouvat kmen dál. 

 Buď kreativní, nestresuj se a užívej si :-). Svojí prací sloužíš sobě i kmeni. 

 

7. Zimní zkouškové: Aktuální koordinátor svolá nejpozději v prvním výukovém týdnu nového jarního 
semestru oficiální schůzku Dýchánku.  

8. Letní prázdniny: Koordinátor, jehož funkce vyšla na první měsíc prázdnin, je koordinátorem po celé 
prázdniny. Tento koordinátor svolá nejpozději v prvním výukovém týdnu nového podzimního 
semestru oficiální schůzku Dýchánku. 

9. Hodnocení: Na závěr každého semestru je vhodné zhodnotit funkci koordinátora a vyladit její 
náplň. 

 

(Tibor Skalka, 2013, redakčně upraveno)  
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1. rok činnosti 
1996-1997 

 

Klubovna: v zasedačce Brněnské rady Junáka, Česká ul. 11 

Schůzky: každé úterý   

 

Klubovna 

První rok  jsem se scházeli na Brněnské radě Junáka v České ulici. Velmi dobré bylo umístění 
uprostřed města.  A navíc většina lidiček měla alespoň nějaké informace kde BRJ leží.  Drobná 
nevýhoda byl mříž, která se musela zamykat kvůli  bezdomovcům, kteří tam chodili dříve spávat, a 
potřeba domlouvati termíny kdy můžeme býti na BRJ a kdy se tam koná nějaká jiná akce.  Ale díky 
tehdejšímu civilkáři Prófovi se to zvládalo velmi dobře.  

 

Při přípravě  prvního dýchánku jsme měli takovou představu o tom jak to bude vypadat.  

 Dýchánky 1x za dva týdny. 

 Program si chystají účastníci sami, my budeme pouze technické zabezpečení. 

 Počítali jsme s počtem lidí zhruba do 15 – 20  

 

Časový rozvrh: 

19:00 - 19:30 Informace a postupné přicházení opozdilců.  

19:30 -  22:00 program  

 

První dýchánek navštívilo přes třicet skautů. Ne všichni si ale našli čas a tak jsme je nestihli dáti do 
adresáře. Zkrátka naše představy vzali za své.  

 

Hned padla otázka proč se scházet jednou za čtrnáct dní, když se můžeme setkávat každá týden.  

 

Účastníky jsme rozdělili na týmy, které si měli připravit program na další schůzky. 

Další setkání jsme jednotlivým týmům pomáhali. 

Souběžně s Dýchánkem chodili někteří členové díky Netopýrovi i na  dramatický kurz. 

Pokud jsme z BRJ šli někam pryč, tak byla za mříží cedulka  kam jsem šli. Mobily tehdy teprve začínaly.  

Ve zkouškovém nás chodilo  jenom pár. Přesto si myslím, že setkávání, které probíhalo  v malých 
skupinkách, bylo základem současné velikosti RS Dýchánku.  

Pokus zapojit se do činnosti místních oddílů nevyšel. Snad z důvodů časové vytíženosti a snahy se 
opravdu odreagovat od učení. Návštěva Kociánky -centra pro postiženo mládež  a snaha pomoci s 
místním oddílem taktéž nevyšla. Nebyl zájem nebo čas, těžko říci.  

Informační plagátky bylo potřeba roznášet  téměř na každou akci. Nebylo moc stejných pravidelných 
účastníků, takže pokaždé bylo překvapení, kdo přijde. 
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Osvědčily se noční výjezdy na skautskou základnu Mlýn, kde proběhl program a odtud se jelo přímo 
do školy.  Sice náročné, ale účastníci přišli v poměrně hojném počtu a byli spokojení. 

První rok naší činnosti bylo velké tápání jestli  vytvořit roverský kmen, nebo spíše klub, kde je v daný 
čas nachystaný program a kdo má zájem, se může zúčastnit.   

Velkou pomocí v našich  začátcích byl již zmiňovaný Ještěr,  v té době správce skautské základny 
Horní (Kaprálův) Mlýn u Ochozu u Brna.  

Na schůzkách se hrály hry v klubovně i po městě (např. 25.02.1997 Venkovan). Občas se vyjelo strávit 
večer na Mlýn, korálkovalo se,  besedovalo s psychologem a skautským nestorem Václavem 
Břicháčkem, šlo se do kina i divadla. 
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2. rok činnosti 

1997-1998 

 

Klubovna: ve sklepě fary u Sv. Tomáše, Lidická 6 

Schůzky: každé úterý   

 

Tento rok se nesl ve znamení nové klubovny – sklepa na faře svatého Tomáše v Lidické ul. 6. Nápad 
to byl myslím Ještěra a zbytek pomohl zařídit páter Jiří Kaňa. Na naše přání tam byl přimontován 
zvonek, což se později ukázalo jako vynikající nápad, protože opozdilců chodilo mnoho. 

Informace o Dýchánku 
se poprvé objevily na 
ústředním skautském 
webu - Skautské 
křižovatce. Začaly se  
používat e-maily a 
někteří studenti měli 
poměrně slušný 
přístup k internetu. 
Komunikace se stávala 
jednodušší. Přístup 
k internetu ale neměli 
všichni.  

 

Program schůzek  ze 
začátku připravovali 
hlavně „mlynáři“ tzn. 
studenti bydlící na 
Mlýně. Vznikaly 
letáčky s lákavým 
přesto nicneříkajícím názvem a krátkým obecným popisem programu.  Program se většinou tvořil až 
těsně před schůzkou, ale na plagátek se tak vešly popisy tří dýchánků. Mohlo se jich nakopírovat  a 
roznést více.  

Tímto způsobem jsme letáček vyvěšovali asi  do vánoc. 

Z prvního dýchánku si každý odnesl adresář, který se pak během roku přepsal  a postupně doplňoval. 

 

Výběr z akcí: 

V průběhu roku vznikly tradiční akce:   

Venkovan – velký noční šalinový závod (Bombr) (již od 25.02.1997) 

Mariánsko údolní pochod- noční cesta na Mlýn  s přespáním  (Bombr, Berousek) 

Vánoce na Mlýně -  včetně dárků a nových nápadů  

Kuřata na Mlýně -  slavnostní zakončení školního roku  
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Co  se jinak dělalo: 

 Dražba vlastností – Netopýr, kdy se na tabuli napsali všechny možné vlastnosti, na které jsme 
si vzpomněli a  pak každý získal 1000 juklonů a byla burza. Každý si vyhlédl nějakou vlastnost, 
kterou by  chtěl získat a tak se přihazovalo, domlouvali se ruzné pakty.. 

 14.10.1997- zahajovací Dýchánek (Iva, Kráťa, Fík, Provázek)  

 21.10.1997 - Odkéď jsme…? 

 28.10.1997 - Co to je, když se řekne? 

 4.11.1997 - Dražba vlastností (Netopýr) 

 11.11.1997 - Pochod Mariánským údolím 

 18.11.1997 - Ať žije divadlo (Kráťa) 

 25.11.1997 - Patalamán (Kráťa) – ukaž co znáš, 
co umíš 

 2.12.1997 – Šikovné ruce (Kráťa) 

 9.12.1997 – Výroba dárku 

 16.12.1997 – Vánoční schůzka na Mlýně 
(Kráťa) 

 10.2.1998 – Dívčí válka (Videozáznam hry 
Ringo Čecha) 

 17.2.1998 – Investice (Fík) 

 23.2.1998 – Maškarní ostatková merenda 
(Sváťa) 

 26.2.1998 – Reprezentační ples MU PřF 

 10.3.1998 – Hvězdárna a planetárium 

 24.3.1998 – Lipogramy  – poznávání otisků rtů 

 31.3.1998 – Plánování dálnic (Fík) 

 7.4.1998 – Šmigrust 

 14.4.1998 – Tvůrčí psaní 

 21.4.1998 – Brigáda – I.družstevní záložna 

 19.5.1998 - Kuřata 

Mimo pravidelné schůzky Kráta domluvil taneční kurz o několika lekcích, kterého se účastnilo asi 12 
dýchánků. Ocitli jsme se ve Křtinách na masopustu/ . Možní právě tam vznikl nápad tzv.  pozvánek 
k nám.  Tzn. aby nás občas někdo pozval k sobě na víkend a ukázal nám krásy toho kraje v kterém 
žije.  

Asi nikdy kromě prvního dýchánku se nám nepodařilo setkat se všichni dohromady.  Ustálila se určitá 
parata lidí. Nepřibylo až tak moc nových tváři. Některým nováčkům se musela věnovat ze začátku 
pozornost, aby se dotyčný necítil jako kůl v plotě.  Účastníci se rádi setkávali, ale s přípravou 
programu to bylo horší, nebo spíše špatné. Termíny, kdy budou jednotlivci nebo skupinky zajišťovat 
program schůzky se losovaly z klobouku. 

Nevím kde, kdy a jak se stalo že dýchánci přestali chodit za programem ale za partou, která vznikla.  
Je možném, že  to bylo potřebou někam patřit.  
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3. rok činnosti 

1998-1999 

 

Klubovna: ve sklepě fary u Sv. Tomáše, Lidická 6 

Schůzky: každé úterý   

  

První dýchánek jsme již měli připravený celý scénář. Počítali jsme již s různými variantami  a  vyplatilo 
se to.  Přišlo totiž neuvěřitelných 47 lidiček. Sklep praskal ve švech. Program jsme přizpůsobovali  
situaci  a hlavně náladě účastníků.   

Někteří však znovu navrhovali, zda neudělat nějaký jiný dýchánek a mít tu stejnou partu co loni. 
Většinou to byli ti, kterým se blížil konec studia. Navíc neměli snahu trochu pomoci s vtáhnutím 
nesmělých nových členů.   

Tak tahounům začalo poměrně velké dilema. Kráťa se po poradách  s Ještěrem, Václavem Břicháčkem 
rozhodl, že se uzavřít nemůžeme. Ač možná přijdeme o nějaké členy. (Což se také stalo.)  Letáčky 
jsme dali pouze jednou na první dýchánek.  Další jsme již nedělali. V takovém počtu to nebylo třeba.  

Lenka na svém prvním Dýchánku představila návrh loga.  
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Výběr z akcí: 

6.10.1998 Seznamovací schůzka – sraz na Svoboďáku 

3.-.4.11.1998  dýchánek na Mlýně 

10.11.1998 Zelená karta (Dotazník imigračního úřadu) 

17.11.1998 Kontaktáž (Zlatý fond her I.) 

24.11.1998 Stavba věží 

Venkovan – hra po městě 

23.01.1999 pomoc při organizaci Brněnského RS country bálu 

02.03.1999 ples Přírodovědecké fakulty 

21.04.1999 Tvůrčí psaní 

Akce Upír – dárcovství krve 

Povídání o Jamboree v Chille (Čiky) 

Diskkuze Abygale 

Poznávání Brna – nákresy křižovatek, kudy jít, úkoly na cestě (Berous, Bombr) 

Memoriál Stáni Stárka – literární test (úryvky – určují se autoři románů) 

Jogurtovo pyžamová párty na Mlýně 

9.-11.4.1999  výprava do Broumovských stěn (Bombr a Berous) 

21.4. Tvořivé psaní 

Květen 1999 Kuřata na Mlýně  
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Kajman o Dýchánku 

 

Protože jsem chtěl porozumět tomu brněnskýmu Hantecu, šel jsem studovat do Brna. I proto, že 
Soncna tam rumpluje mnohem víc než tady. Běhám tam po Štatlu, Čáře, koukám na Gelbec a Monte 
Bú a těším se až bude léto (to abych mohl s ňákou kóc valit na Prígl chytat bronz).   

Jednou, když jsem čekal ve frontě na menze, zahlédl jsem znenadání papírek s nápisem RS Dýchánek. 
Po bližším prozkoumání (asi 20 cm) jsem již věděl, že je ten den. Jen najít to pochybné náměstí (ještě 
že mám kamarády). S sebou jsem měl mít pokrývku hlavy a podobné koniny, které na koleji nemám. 
Tož sešlo se nás tam asi 30 a brzy jsme vyrazili do základního tábora (hned potom, co jsem si koupil 
sejra, abych měl krabičku od sejra). A 
jaké to bylo překvapení, když před 
jednou farou mě začalo škrtit 
idividium. To pod rouškou tmy 
přimotala se odněkud Trackie. Dech 
jsem popadl až tam. Po seznámení 
(osobně mně zatím trvá 5 měsíců) 
jsem zjistil, že Svět je vlastně prťavej. 
Bylo tam pár vodních vod vedle a 
všichni znali všechny a já je mám 
pozdravovat. Na dýchánkách na sebe 
tedy dýšeme atd.   

Kousek za Brnem je Mlejn. Poprvé 
jsme tam šli pěšky a bylo nás tam 
požehnaně. O pár týdnů později nás 
Kráťa pozval znovu, tentokrát ve čtvrtek a kdo prej bude mít čas, může jim v pátek pomoct něco 
udělat. Asi jsem nebyl dost zkušený a poučený. Snad jsem se měl zeptat starších a znalejších. Možná 
mě to mělo napadnout. Ale nic, jsem byl ještě blbej a opravdu tam jel. Mimo mě zde byly 2 holky, 
které jsem již však ráno neviděl. Zůstali jsme čtyři - tři pernamentní a já. Ti tři byli starší, tak mi 
rozdělili práci na celej víkend. S lešením mi nakonec pomohli i u dřeva jsem se moc nenadřel (musel 
jsem jim smažit amolety (měli málo mouky (použil jsem dětskou krupici))). Ale nebojte nenutili mě 
dělat pouze fyzickou práci. Fík nyní dělá diplomku na lesárně a potřebuje program na vykreslení 
stromečků, už mám 400 řádků a není to hotový.   

Včera jsem naprosto perlil na dýchánkový hře. Dokonce jsem obdržel jako jediný diplom. Hra 
spočívala v nalezeni posledních časů, kdy jede z nějaké zastávky tr... teda šalina či bus. Zprvu jsem to 
chcel vyhrát celkem nečestným způsobem, a tak jsem byl za chvíli u nás na škole na čítačích a hledaje 
na www.dpmb.cz nebo tak nějak snažil jsem se najit vše na netu. Ale ouha. Chybové hlášení zrovna 
na odskoku na jízdní řády. Když už sem tady byl, zkoušel sem to radši víckrát (vždy něco Not found) a 
když to pořád nešlo, přečetl sem si aspoň maily, které mi ten den došly. Hodinu sem tedy probyl na 
netu a zbývala mi poslední hodinka na zjištění času. Vymyslel sem tedy další způsob jak to najit, aniž 
bych jezdil po zastávkách po celém Brně. Vždy sem našel nějakou libovolnou zastávku na trati, kde 
byla i zastávka, kterou sem měl hledat. Našel, jak dlouho tam jede, a k poslednímu času přičet tento 
čas. Takto sem zaplnil něco přes půl papíru. Vyhodnocení bylo jasné a kruté - měli to nějak divně 
napočítaný, a tak jsem pouze uhádl 2 casy, kde sem opravdu byl (u naší školky). Získal jsem tedy 
celých 6 bodu z 80 očekávaných a zvítězil tak asi o čtyři bodíky. Za vítězství jsem obdržel diplom a titul 
Venkovan 99. Strašně sem jim poděkoval a co nejrychleji jel domu (na kolej) nasedl jsem na svou 12 a 
na konečné sem zjistil, že sem měl jet na tu druhou. 

(Kajman, okénko novoměstských skautů, 1999) 
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4. rok činnosti 

1999-2000 

 

Klubovna: ve sklepě fary u Sv. Tomáše, Lidická 6 

Schůzky: každé úterý  (na podzim i ve středu) 

V tomto roce bylo zapsáno v adresáři 55 účastníků, aktivních i 5 neskautů. S postupem času jak nás 
přibývalo, byl pokus o rozdělení dýchánku na dva. Pracovní označení měly „služebně starší a služebně 
mladší“. Tím pádem vznikly dýchánky dva a scházeli jsme se tedy dvakráte týdně v úterý a ve středu. 
Posléze se k tomu přidaly ještě zkoušky divadla či předtančení. Scházeli jsme se ve sklepě i třikráte 
týdně,  většinou od 19:00  až do 21:30.  

 

Jak fungujeme: 

1. Letos se již dělal letáček jeden a to na první setkání. Odezva je na něj velká 

2. Scházíme se každý týden i ve zkouškovém období ( to nás chodilo malo, ale prave tam 

asi vznikalo dýchánkovské jádro) v út. a st. na faře v19:00. Končí se oficielně 22:00, ale mnohdy i 
později. 

3. Jsme otevření všem, kteří mají zájem. V současné době s námi chodi 5 neskautů a je to velkým 
přínosem  

 4. Setkání jsou dobrovolné. Dýchánky se začínají stávat informačním centrem. Co se kde děje, jaké 
akce kdo dělá nebo někdo chce s něčím pomoci nejen ve škole. Pokud někdo  chce jít do divadla, na 
koncert a nechce jít sám tak na dýcháncích to oznámí a vždy se několik nadšenců najde. Za tímto 
účelem jsme sehnali velký nástěnný kalendář, který visí ve sklepě a každý tam může napsat 
jakoukoliv akci, která bude nejen v Brně a na kterou by chtěl ostatní pozvat. Píšeme tam i jednotlivé 
programy na dýchánky + kdo je pořádá. Tyto jednotlivé akce v různých skupinách mají podle mne 
velký význam pro činnost takovýchto spolků dýchánků. 

5.  Vůdčí osobnost, která zajišťuje klíče od fary a koriguje některé akce či dává podněty. 

Většinou se snaží mít připravenou nějakou část programu, kdyby něco nevyšlo. 

6. Programy si většinou připravují účastníci kromě prvních tří, které chystá skupinka absolventů 
minulých ročníků. Dobrovolný zájem je zřídka, takže si většinou libovolné trojice losují z klobouku 
termín dýchánku, na který si nachystají program; 

7. Pořádají se i víkendové akce „Výpravy domů“. Většinou jsou dva, tři lidé z jedné části republiky a 
tam pozvou dýchánek. Byli jsme (Orlické hory -Žamberk, chystá se Nové Město na Moravě) 

8. občas proběhl dýchánek na Kaprálově mlýně, kam se přijelo večer a odjíždělo se ráno přímo do 
školy. 

9. Pořádaly se dobročinné akce pro děti (Hraní divadla v domě sv. Markéty) 

 

V letošním roce došlo i k neúspěšnému pokusu Fíka a Wáčka o rozjetí kmene pro středoškoláky 
z brněnských internátů. Přišli asi 4 zájemci. 
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Výběr z akcí: 

22.09.1999  první poprázdninový v hospodě u čaje 

28.09.1999 orientační závod po Tauferových kolejích (22 lidí) (Čimarika) 

05.10.1999 sklepní 
hry  

06.10.1999 náborová 
schůzka, sraz na 
Svoboďáku (Grizzly, 
Kráťa, Fík) 

08.-10.10.1999  
výprava do Orlických 
hor a Žamberka 
(Linda, Lenka, Ctirad) 

12.10.1999 příprava 
loutkového divadla 
(Lenka)  

13.10.1999 první 
zkouška Perníkové 
chaloupky (Lenka) 

26.10. a 02.11.1999 další zkoušky 

05.-07.10.1999 Mlýnská dvorana (seznamovací víkend, jeskyně, hostina, koncert, landart, casino-
směnky, atd) (Čiky, Ája, Čimarika, Iva, Kráťa, Grizzly, Fík) 

8.11.1999  premiéra Perníková chaloupka v domě u sv. Markéty (matky s dětmi v tísni) 

23.11.1999 hra po městě 

3.-5.12.1999  mikulášský RS seminář v Praze 

7.12.1999  na kolejích Tvrdého (Linda) 

15.12.1999 vánoční na mlýně (hudba, hostina, cesta životem při stoupání na horu a pouštění lodiček 
s přáními) 

16.12.1999 vánoční besídka pro dům sv. Markéty 

19.01.2000 Perníková chaloupka v Mš Mokrá, zveřejnění scénáře Drama skautské historie autorkou 
Lenkou a Naďou 

22.01. 2000 brněnský countrybál, dýchánkovské předtančení 

16.02.2000 přednáška instruktora Prázdninové školy Lipnice, Oty Holce (Fík) 

16.02.2000 Přednáška Ota Holec – instruktor Lipnice 
25.-27.02.2000  výprava na Vysočinu do Pohledce (Kajman) 

29.02.2000 první seznámení s Dramatem skautské historie (Lenka, Naďa) 

02.03.2000 přírodoples 

06.03. 2000 Křtinské pohřbívání basy (Sváťa) 

07.03.2000 Perníková v MŠ Ochoz 

14.03.2000 povídání o Fonsu 



VŠRK Dýchánek Brno, 1996-2016 
18 

 

21.03. 2000 na kolejích na Komárově (hra Kliček od pevnosti Komárov a buchty)(Lenka a Naďa) 

Tréninky běhu na RUPRNO 

28.03.2000 Klasický  hudební dýchánek (Čiky, Ája, Tornádo) 

29.03.2000 návštěva v Saleziánském centra v Líšni 

11.04. 2000 videovečer na Komárově (Norsko a vzpomínky na Dvoranu) (Kráťa a Grizzly) 

18.04.2000 v Lužánkách (frisbee a zpěv) 

25.04.2000 orvávačka na Moravském nám. a pak meditace s hudbou (Čimarika a Wáček) 

02.05.2000 poetický na Špilberku (recitace poezie, dvorské hry a zpěv do noci)  

09.05.2000 vošouchpárty na Kounicových kolejích (bramboráky) 

18.05.2000 premiéra Dramatu SH na vš kolejích v ul. Vinařská) v místnosti kolejní rady 

25.05.2000  kuřata na Mlýně 

27.06.2000 rozlučkový na Kraví hoře  
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Lenka o Dýchánku 

 

Dýcháme na sebe již  4. rok. Občas dýcháme vehementně, 
abychom sklep na faře dostatečně zadýchali a nebyla 
nám zima.  (Jen posíláme-li si zrovna krabičku od sirek 
nosy, trochu dech tlumíme). Občas skoro nedýcháme, 
protože jsou nové lavičky čerstvě natřené nitrolakem. To 
větráme a utíkame do brněnských ulic hrát „Venkovana“ 
poznávačku šalinových zastávek, nebo „Křižovatký“, 
bloudění po jezdících schodech. 

Při svátečních příležitostech a menším počtu zasedneme 
do lokálů ke třem druhům čaje a přemítáme, zda se za 
hodinu dá sníst dvacet tatranek. Někdy také zamíříme do 
kina, do divadla, nebo zaplujeme do plaveckého bazénu, 
kde na sebe vydechujeme pod vodou). 

Obyčejné takto vesele respirujeme  v úterý večer, avšak 
pro stále se zvyšující počet účastníků od letoška i ve 
středu a co se týče akcí navíc, pak ještě všeliskdy.  Pro 
lepší orientaci ve všech aktivitách jsme si do sklepa 
pořídili obrovský plánovací kalendář. Co všechno byste se 
v něm mohli dočíst? 

Zhruba jednou za čtyři měsíce si vyhrazuje datum „Akce 
Upír“, bezplatné dárcovství krve. Na konci ledna tradiční RS-country bál, na jehož předtančení 
spolupracují choreografické talenty z našich řad a vtipné duše vymýšlí dřevěné dorty polité čokoládou 
do tomboly.  Před vánocemi loutkové divadlo pro opuštěné matky s dětmi.  Exkurze po 
vysokoškolských kolejích, několik výprav po České republice a několik akci na Mlýně. 

Podrobněji ke dvěma naposled jmenovaným: 

1) Složení brněnského dýchánku je velmi pestré . Tu ten z oné univerzity, tu ta z oné fakulty, převaha 
lesáků, pár filozofek, jeden voják a jeden pracující. Bohatá sbírka individualit ze všech koutů naší vlasti 
. Proč nevyužít půvabů našich odlišných domovů? 

R&R jsou tvorové zvídaví, dobrodružní a po nových krajích lačnící, proto jsme začali organizovat 
výpravy do rodišť každého z nás. Nejaktivnější jsou zatím Východní Čechy , jednou Broumovské stěny 
a  jednou Orlické hory - nicméně všichni doufáme vbrzkou kompenzaci někde na jihozápadě. 

2) Mlýn je skautská základna kousek za Brnem , v blízkosti proslulé jeskyně Pekárna. 

Podniky zde bývají  zlatými hřeby roku. Některé akce se jmenují  „Stavění lešení“, neboť Mlýn 
potřebuje mnoho stavařských úprav a zvelebení.  Jiné akce se nazývají například „Jogurtovopyžamová 
párty“.  Tu se z transparentů dovídáme, že kdo nejí jogurt , jako by nebyl. Kolem stolu kolují jogurty 
všech druhů a značek , přičemž jejich míchání má stejný účinek alkoholu: panuje bujare veselí a 
vzápětí mírná nevolnost. Pohled na fousatého bratra v dámské noční košilce je k nezaplacení. 

Zkrátka : kterému skautovi by se v Brně nelíbilo? Dýcháme na sebe, obláčky se nám odpařují z úst a 
spojují se všechny v jeden dech divoce se proplétající při koulovačce na Špilberku, spojují se v jeden 
dech a jeden duch. Po takových úterních dýcháncích se hnedle lépe studuje. 

(Lenka Poludová, Roverský kmen, 2000)  
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5. rok činnosti 

2000-2001 

 

Klubovna: od července 2000 do ledna 2001 byl Dýchánek bezdomovcem, 

 od ledna 2001 se usadil ve sklepě fary u sv. Jakuba, Jakubská ul. 11 

Schůzky: každé úterý   

 

Výběr z akcí: 

V letošním roce k příležitosti pátého výročí Dýchánku byla založena Knihovnička Dýchánku. Celkem 
vyšlo několik sešitků, kde někteří dýchánci vydali "souhrnně" svá literární dílka - zápisky z akcí, různé 
básně,  fejetony. Autorem prvního svazku byla Lenka Tillichová (Poludová), kterou k tomu 
dopodloubal Kráťa, dále  Martin Synek, Brenda, Kajman a možná ještě někdo další. Vydaný autor 
předával dosud nevydanému putovní propisku. Knihovnička se udržela cca do roku 2003. 

Vznikl neoficiální oddíl vyslóžilých dýchánků – oddíl Popelky Biliánové. 

Kajman 08.02.2000 vytvořil první webovou konferenci Dýchánku.  Na schůzky se stále zvalo plagátky 
rozvěšenými na vš kolejích,ale komunikace již byla pružnější. 

26.09.2000 přípravná schůzka na 
Moravském nám. 

03.10.2000 zkouška Dramatu SH 
(Lenka a Naďa) 

04.-05.10.2000 náborová schůzka na 
Mlýně s moštováním 

17.10.2000 Venkovan- hra po městě 

18.10.2000 Drama skautské historie 
pro Komárovskou vš veřejnost 

24.10.2000 Senzoroad- 5 smyslů 

20.-22.2000 setkání VŠ kmenů 
v Jihlavě - Bleška  

31.10.2000 S kunsthistorikem Alešem 
Flídrem po Brně (Grizzly) 

07.11.2000 O fotografování s Hynkem 
Cihlářem (Fík) 

14.11.2000 o mexickém MOOTu( 
Dajda) 

21.11.2000 Angličtina (Linda, Ája) 

28.11.2000 Folklórní (Čiky, Lenka) 

1.-.3.12.2000 Roverský mikulášský 
seminář v Praze na téma „Duchovní 
rozměr“ –Dýchánek hraje divadlo 
Drama skautské historie 
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05.12.2000 V Blansku u pátera Kani 

12.12.2000 O Skotsku (Naďa a Fík) 

19.12.2000 vánoční, dárky, rukoděly, jídlo  

30.12.-01.01.2001 Silvestr v Králíkách  

11.01.2001 Divadle 7 a půl, Bulgakov: Kauza 
Maksudov  

16.01.2001 Schůzka v bazénu 

23.01.2001 volejbalv tělocvičně (Píďa) 

17.02.2001 Zabijačka na Mlýně (Ještěr) 

24.02.2001 Masopust ve křtinách – za maškary 
(Sváťa) 

27.02. vystoupení v ústavu pro postižené – 
Habrovany 

17.03. 2001 derniéra Dramatu SH 
v Salesiánském centru v Brně (Lenka a Naďa) 

Součástí jarních dýchánků byla zdravotnická 
čtvrthodinka zajišťovaná Ájou a Pavlou 

21.03. 2001  grafiky suchou jehlou (Lenka)  

2.04. 2001 první pondělí v měsící zpívandy na 
Komárově (více se kecalo)  

10.04. 2001 Dýchánek ve Vyškově (Bizon a 
Martin) 

18.04. 2001zkoušel se divadelní scénář 
Hippolit (Lenka) 

24.04. 2001 kuličky 

30.04.-01.-05. 2001 Čarodějnice na mlýně 
(Ája, Kráťa) 

01.05. 2001 Představení Hippolitos na 
Špilberku (Lenka) 

17.05. 2001 Kuřata na mlýně s Milošem a Evou 
Zapletalovými a první pasování vysloužilých 
Dýchánků do oddílu Popelky Biliánové. a 
první svazek dýchánkovské knihovničky od 
Lenky s názvem „20 let s Dýchánkem“ 

29.05. 2001 Historická procházka Brnem 
s Alešem Flídrem II. 

02.06. 2001 První z Dýchánku - Provázek - se 
žení 

09.06. 2001 Organizace pohádkového dne 
v Blansku a premiéra jarmareční písně  
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6. rok činnosti 

2001-2002 

 

Klubovna: ve sklepě fary u sv. Jakuba, Jakubská ul. 11 

Schůzky: každé úterý   

 

Výběr z akcí: 

09.10.2001  zahajovací schůzka u sv. Jakuba, seznamovací hry na Špilberku 

16.10. Zvedni oči - hra po městě zaměřená na hledání soch a štítů domů podle fotek 

23.10. na Mlýně vyzkoušen slavnostní rituál přijímání do Dýchánku: „Každý dostal svíčku a moudrou 
modrou nebo žlutou památku od Vendi. A dechem- symbolem Ducha- byla předána štafeta tohoto 
vysokoškolského skautování do nových žil.“ 

19.11. vytvořena tajná webová konference tzv. „krizového štábu Dýchánku“ čítajícího Lenku 
Tilichovou (Poludovou), Naďu Kramplovou, Čiky-Marii Vega (Kubáčkovou), Áju, Grizzlyho- Michal 
Šrubař, Kráťu- Petr Kratochvíl a Koumese – Martin Karásek, která měla sloužit k lepší domluvě mezi 
členy štábu o programu apod. 

20.11. Vystoupení v Habrovanech v ústavu pro tělesně postižené  (písně, divadýlko, lasování) 

26.-28.11. III. Setkání vysokoškolských roverských kmenů v Novohradských horách (organizoval VRK 
Jahój Č. Budějovice, zúčastnil se i Miloš 
Zapletal a Janka a Jan Pfeifferovi) 

18.12. vánoční na Kaprálově mlýně  

12.2. plavecký bazén 

15-17.02. zabijačka na Kaprálově mlýně 

26.2. zahajovací dýchánek v jarním semestru 
– koncert roverské skupiny Stavidlo 

05.03. Venkovan - hra ve městě  

19.3. papírové masky (Čiky) 
26.3. Muži/ženy, malování vajíček (Perla, 
Karla) 
3.4. schůzka v JAMU s filmovým kritikem 
Švandou (Jiří) 

12.-14.4. výprava do Žiliny u Osy 

30.4. čarodějnice na Kaprálově mlýně 

16.5.2002 pečení kuřat na Kaprálově mlýně, 
pasování do oddílu Popelky Biliánové, 
Martin zveřejnil nový díl Dýchánkovy 
knihovničky a předal putovní propisku 
Brendě 
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7. rok činnosti 

2002-2003 

 

Klubovna: ve sklepě fary u sv. Jakuba, Jakubská ul. 11 

Schůzky: každé úterý   

 

Výběr z akcí: 

1.10.2002 Úvodní schůzka s přípravou náboru 
na Špilberku 

8.10.2002 Náborová schůzka Dýchánku, hra 
po městě Za Brněnskými pověstmi 

15.10.2002 Psychohříčky (Linda) 
22.10.2002 Dýchánkovské moštování na 
Mlýně 

05.11.2002 Cestovatelské vyprávění z Balkánu 
(Jirka) 

12.11.2002 NeDivadlo- Lindina hra Ztroskotání 
na měsíci 

19.11.2002 Dramatika (Naďa) 

03.12.2002 Seznamovací hry 

17.12.2002 Vánoční besídka v sklepě 

25.2.2003 O Jamboree v Thajsku 

1.3.2003 O Islandu 

18.3.2003 Koliesda - velká hra v Brněnských 
ulicích 

25.3.2003 Beseda s hnutím Duha 

8.4.2003 Bramboráková párty na Listovkách 
(Coudy) 

15.4.2003 Sportovní schůzka na Špilberku 

6.5.2003 Výroba zápisníku na Špilberku 

20.5.2003 Kino 

4.6.2003 Městský ohňostroj na přehradě 

24.6.2003 První Babí Lom u Lelekovic 
Vševědovým jeepem, oheň 
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8. rok činnosti 

2003-2004 

 

Klubovna: ve sklepě fary u sv. Jakuba, Jakubská ul. 11 

Schůzky: každé úterý   

 

Výběr z akcí:  

Nejoblíbenější program - ping pong 

30.09.2003 Příprava první letošní schůzky 

7.10.2003 První letošní schůzka (48 účastníků) 

10.-13.10.2003 Sraz vysokoškolských R&R 
kmenů na hradě Bítov 

28.10.2003 Výprava do jeskyní Moravského 
krasu 

4.11.2003 Výroba lampionů na Lampionový 
průvod 

11.11.2003 Lampionový průvod s přespáním 
na Mlýně 

18.11.2003 Přednáška Čiki o dobrovolnických 
aktivitách v zahraničí 

2.12.2003 Schůzka - malé taneční na 
Listovkách 

15.12.2003 Malá brigáda na dřevo na Mlýně 

16.12.2003 Vánoční Dýchánek ve Stránské 
Skále 

21.1.2004 Turnaj v 
ping-pongu 

17.2.2004 Nácvik 
Mlynářských písní 

17.-22.2.2004 První - 
neoficiální výprava na 
Slovensko 

24.2.2004 Cutiho 
psychohry (20 
účastníků) 

8.3.2004 Nácvik 
vystoupení 

v Habrovanech (soutěže a písně s klipem) 

11.-15.3.2004 Druhá výprava na Slovensko 

9.3.2004 Vystoupení v Habrovanech 

16.3.2004 Nahrávání Mlynářských písní 

23.3.2004 Bramboráková párty na Listovkách 

30.3.2004 Dýchánek na faře v Blansku 

13.4.2004 Natáčení Mlynářských písní 

20.4.2004 Pletení ošatek z pedigu 

27.4.2004 Mlýnská párty u Bazénu ve stylu 30-
tých let 

4.5.2004 Návštěva Mešity 

1.-13.5.2004 Velké malování klubovny 

25.5.2004 Pingpong 

28.5.2004 Kuřata na Mlýně 

15.6.2004 Výprava na Babí lom 
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9. rok činnosti 

2004-2005 

 

Klubovna: ve sklepě fary u sv. Jakuba, Jakubská ul. 11 

Schůzky: každé úterý   

 

Výběr z akcí: 

12.10.2004 První úvodní schůzka Dýchánku 

13.10.2004 Cutiho zpráva o putování do 
Chartres 

19.10.2004 Hra Venkovan 

2.11.2004 Diskuzní s hrou Abigale 

9.11.2004 Malování na hrnečky 

10.11.2004 Přednáška o Olympijských hrách 
2004 

17.11.2004 Výprava do jeskyní Moravského 
krasu 

23.11.2004 Schůzka na smyslové vnímání  

19.-21.11.2004 Setkání Dýchánku s Nicmocem 
a country bál v Doloplazech 

30.11.2004 Dýchánek v Ochozské škole 

3.-5.12.2004 Polibek můzy a Mikulášský 

seminář v Praze 

7.12.2004 Básnivý Dýchánek 

14.12.2004 Vánoční výprava Dýchánku 

4.-25.1.2005 Schůzky Dýchánku o 
zkouškovém, Kromě schůzek, které probíhaly i 
o zkouškovém, jsme se začali scházet i mimo 
klasické úterky. Všechno „zavinil“ Marek, který 
přišel s revoluční metodou, jak dělat zkoušky – 
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den před zkouškou totiž člověk musí přijít na 
schůzku Dýchánku... Ovšem je zajímavé, že 
Marek nebyl jediný, komu tato metoda 
fungovala, přestože asi nestačilo jen potom 
přijít na zkoušku nenaučený a spoléhat na to, 
že to „nějak“ dopadne, protože i Marek 
aplikoval takovou zajímavou metodu učení – 
když jsme třeba hráli ping pong, jakmile 
vypadl, začal se učit...  

1.2.2005 Čokoládovna 

6.-12.2.2005 Výprava na Poledník v Jizerských 
horách a na Předěl 

18.-20.2.2005 Výprava na Předěl 

22.2.2005 Zahajovací schůzka letního 
semestru 

1.3.2005 Absolventský konzert na JAMU 

8.3.2005 Bramboráková párty na Listovkách 

15.3.2005 Kino na Mlýně (aneb kultury není 
nikdy dost) 

18.-20.3.2005 Máňa I. aneb výprava do jeskyní 

21.3.2005 Volejbalové tréninky 

29.3.2005 na faře v Blansku 

5.4.2005 nácvik programu na Habroviny 

15.-17.4.2005 Máňa II. - výprava do jeskyní 

19.4.2005 Schůzka s návštěvou Arboreta a 
hraním hry Petanque 

26.4.2005 pyžamová párty na Mlýně 

28.4.-1.5.2005 ObRok 2005 

10.5.2005 Habrovany se nekonaly - šlo se na 
hokej... 

13.5.2005 Kuřata 2005 na Mlýně 

14.6.2005 Grilování u Billa  

27. - 29.5.2005 BíléKarpaty (Koblížek) 

7. - 8.6.2005Babí Lom u Lelekovic (Veronika) 
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10. rok činnosti 

2005-2006 

 

Klubovna: ve sklepě fary u sv. Jakuba, Jakubská ul. 11 

Schůzky: každé úterý   

 

Výběr z akcí: 

11.10.2005 Zahajovací schůzka Dýchánku 
(Cuti) 

21.-23.10.2005 Soutoky - setkáním a zároveň 
pracovním seminářem všech vysokoškolských 
roverských kmenů na Horním Mlýně (Bizon, 
Veronika, Dotóro, Mravenec a Pajáda) 

24.10.2005 NORSKO 2005 na Mlýně (Cuti) 

25.10.2005 Venkovan (Gregy, Bonanzo) 

1.11.2005 Mlýnský speleotým (Cuti) 

4. - 6.11.2005 O 225 let 
zpátky v Jaroměři 
(Dotóro)  

7.11.2005 Promitání z 
Ruska (Bill) 

8.11.2005 Irský dýchánek 
(Zuska, Karel, puky 
(Marek)) 

15.11.2005 POPULARIS 
aneb zajímavosti z oborů, 
Tento týden se dozvíte 
zajímavosti od několika 
Dýchánků - Ára, Karla, 
Petry a Ondry (Koblížek) 

22.11.2005 Ubrouskování 
(Koblížek) 

24. - 25.11.2005 Brigáda na hradě Veveří 

29.11.2005 Mormoni (Cuti) 

30.11.2005 Promítání fotek z Rumunska a 
dalších akcí  (Gregy, Bonanzo, Lendys, Helča) 

2. - 4. 12. 2005  Mikulášský seminář v Praze 

6.12.2005 Taneční Dýchánek na Listových 
olejích (Veronika) 

13. - 14.12.2005   VÁNOČNÍ DÝCHÁNEK 
(Koblížek, Bonanzo, Gregy, Áro, Mája) 

14.2.2006 První Dýchánek v letním semestru 
(Lendys) 

18.2.2006 Zabíjačka na Mlýně (Ještěr)  

19. - 24. 2. 2005 Jizerské hory-TOMKA - útulná 
horská chata libereckých skautů, na svahu 
Poledníku a Předěl (Gregy)  

7.3.2006 Bramboráková party na Listových 
Kolejí (ulice Kounicova) (Veronika) 

21.3.2006 Tvořivý Dýchánek se síťováním, 
tepáním do kůže či s výrobou indiánských 
lapačů snů (Lendys)  

26.3.2006 Exkurzní den v jeskyních 
Moravského krasu (Franta) 

28.3.2006 POSTBEATHING Sauna (Bill) 
28.3.2006 Promítání z Ukrajiny - expedice 
Transcarpatia 2005 (Vševěd) 

http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=45&id_akce=102
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=45&id_akce=111
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=15&id_akce=112
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=38&id_akce=112
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=45&id_akce=110
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=2&id_akce=100
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=107&id_akce=114
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=73&id_akce=117
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=88&id_akce=117
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=42&id_akce=117
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=42&id_akce=117
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=41&id_akce=120
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31.3.-2.4.2006 Celostátní roverský volejbalový 
turnaj v Novém Městě na Moravě. (Veronika)  

31.3. - 2.4.2006  KRCHŇA NIKOLAJEVNA III. 
aneb VÍKEND V JESKYNÍCH (Franta) 

4.4.2006 POSTBEATHING Sauna (Bill)  

18.4.2006 MLÝN deskových her (Koblížek a 
Verča)  

20.4.2006 Lužní les exkurzi do Černovického 
hájku (Franta, Bill) 

25.4.2006 Autorské čtení své vlastní tvorby 
(Péťa a Veverka) 

27.4.2006 Volejbalové odpoledne (Čok)  

12.5.2006 Kuřátáááááááááá -Tak Je to tady. 
Ukončení desátého akademického roku 
existence Dýchánku, bude zakončeno tradičně 
jako již každý rok pečením kuřat. (Koumes) 

17.05.2006 Kajman zaregistroval doménu 
www.dychanek.cz  

19.5 - 21.5.2006  SKAUTSKY BOYARD v Dolnom 
Kubine (puky (Marek)) 

30.5.2006 Grilovací párty v zahradě, aneb 
posezení u jídla a filmu (Bill) 

2.-4.6.2006 Bylinkové učení v Bílých 
Karpatech, nabízím: zázemí a krásné okolí, klid 
na učení a zavazuji se honit všechny do učení.  
(Koblížek)  

9.6.2006 10 let Dýchánku. Na Mlýně (Koblížek, 
Veronika) Přihlásili se: (25) Koblížek, Šnek, 
Veronika, Bizon, Franta, Dotóro, Kajman, 
Kangi, Provázek, Bill, Koumes, Petra, Bondy, 
Pavla, Maff, Fík, Bonanzo, puky (Marek), Vojta, 
Grizzly, Jana, Verča, Ještěr, Vševěd, Gregy 

16. - 18.6.2006 Jeskyně (Franta) 

29.6.2006 Babí lom u Lelekovic aneb pojďme 
spolu ven...(Koblížek) 

6. - 9.7.2006 Česká Kanada  (Gregy)  
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11. rok činnosti 

2006-2007 

 

Klubovna: ve sklepě fary u sv. Jakuba, Jakubská ul. 11 

Schůzky: každé úterý   

 

Výběr z akcí:  

Náborová schůzka byla zahájena na Zelňáku 
(změna po létech scházení na Svoboďáku) 

26.9.2006 Pre-Dychanek  - specialni neoficialní 
preparative meeting for every baby v 
Židenicích. Nachystáno bude posezení u čaje 
(popř. vína) dle vaší fantazie. Na programu 
bude příprava 1. schůzky, která bude 3.10. na 
pečlivě utajovaném místě! (Bill) Přihlásili se: 
(6) Lendys, Mája, Vojta, Koblížek, Bill, Vašek 

29.9. - 1.10.2006 Roztoky - vysokoškolských 
roverských kmenů, které letos pořádá 
bratislavský kmen Mereketeke v Okolí 
Bratislavy, Pezinok (t.j. cca 20km od Bratislavy) 

3.10. Zahajovací schůzka v v 19:00 na Zelném 
trhu u kašny se sochou Parnase.  

17.10.2006 Vyzvědači - městská noční hra  
(Mája) 

24.10.2006 Výroba lampionů (Verča, Gregy, 
Mája) 

27. - 29.10.2006 Vysoké Tatry - zimní 
romantika (Bill) Přihlásili se: (7) Gregy, Bill, 
puky (Marek), Mája, Koblížek, Zuska, Helča 

31.10. - 1.11.2006 Lampionový průvod s 
přespáním na mlýně (Verča, Gregy, Mája) 
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3. - 4.11.2006 Tmou 8 , Přihlásili se: (10) Mája, 
Bonanzo, Bill, Helča, Koblížek, Verča, Zuska, 
Vojta, Standa, Gregy 

3. - 5.11.2006 Jeskyně (Franta) 

9.11.2006 Brněnská pětistovka, darování krve 
Přihlásili se: (3) Gregy, Bill, Verča 

11.11.2006 Chřiby (Bill) 

16.11.2006 Patlání a plácání s hlínou (Bill) 

21.11.2006 Seznamovací hry (Veronika, Bill) 

Mikulášske kúpanie 4. rocnik  Vsetci priaznivci 
a kamarati, ktorych Marek, Dano a Roman 
prizvali sa stretneme dufam v hojnom pocte 
na Ceskej na Mikulasa (6.12.2006) o 20:00 
pod hodinami, alebo v okoli.. pojdeme odtial 
na Staru osadu a potom do Marianskeho 
udolia... a tam na znamu plaz, kde v pripade 
potreby rozbijeme lad (mimochodom minuly 
rok to bola uloha nelahka...) a hop sa hej sa... 
Takze prid, ocakavame kopec ludi a viacero 
novych tvari a zadkov :), bude to zabava... 
hlavne si nezabudni teple oblecenie a uterak 
je tiez velmi fajn... plavky nie su podmienkou, 
ale pre tych hanblivych doporucujem :) 

12. - 13.12.2006Vánoční Dýchánek na Mlýně 
(Verča, Gregy, Lendys, Vojta, Mája) Přihlásili 
se: (19) Bill, Mája, Gregy, Lendys, Koblížek, 
Verča, Maruška, puky (Marek), Zuska, Tonda, 
Veronika, Vojta, Áro, Vašek, Šnek, Provázek, 
Čiky, Čok, br.Fík 

13.12.2006 Daruj krev s Českým rozhlasem 
(Bill) 

14.12.2006 Vánoční pečení v Židenicích  (Bill) 
Přihlásili se: (6) Gregy, Koblížek, Bill, Mája, 
Zuska, Verča 

13.1.2007 Zkouškově Dýchánková vycházka do 
školního lesního podniku (Bill, Vojta) 

Dýchání na mlýně (Verča, Vojta, Maruška) 
Přihlásili se: (7) Bill, Gregy, Mašinka, Koblížek, 
Standa, puky (Marek), Čok 

2. - 9. 2. 2007 Jizerské hory (Gregy) Přihlásili 
se: (6) Gregy, Mája, Bonanzo, Vojta, Maruška, 
Lubor 

10. - 17.2.2007 Ukrajina - zimní přechod  (Bill) 
Přihlásili se: (3) Bill, Helča, Bifi 

20.2.2007 Něžné brutohry  (Koblížek, Mája, 
Lendys, Standa, Vašek) 

23. - 25.2.2007 Zabíjačka na Mlýně (Ještěr, 
Provázek) Přihlásili se: (4) Martin, Vojta, Verča, 
Bill 

27.2.2007V zajetí pavoučí sítě (Koblížek) 

6.3.2007 Dýchánkovské pojídání (Mája, 
Koblížek) Přihlásili se: (8) Lendys, Mája, Verča, 
puky (Marek), Gregy, Ája, Jenda, Petra 

13.3.2007 Poznej toho druhého, poznej sám 
sebe. (br.Fík, Dan) 

20.3.2007 Stav beztíže (Jenda, Franta) 

27.3.2007 Investice (Gregy) 

30.3. - 1.4.2007 Brigáda na mlýně (Verča, 
Gregy, Provázek, Mája) Přihlásili se: (7) Gregy, 
Mája, Vojta, Verča, Bonanzo, Zuska, br.Fík 

4.4.2007 Návštěva vily Tugendhat  (Gregy) 
Přihlásili se: (5) Gregy, Mája, Verča, Vojta, 
Mašinka 

10.4.2007 Srbský dýchánek na mlýně (Verča) 

13.-15. dubna 2007 Celostatni roversky 
volejbalovy turnaj v Novém Městě na Moravě 
(Veronika),  Přihlásili se: (3) Gregy, Bonanzo, 
Mašinka 

15.5.2007 Mexická fiesta  (Čiky, Zuska) 

18.5.2007"Kuřata"  Přihlásili se: (14) Mája, 
Gregy, Dan, Verča, Zuska, Čok, Vojta, Bonanzo, 
Šnek, Áro, Karla, Cuti, Bill, Jenda 

19.5.2007 Turnaj v RINGU ve Veselí ( Čok) 
Přihlásili se: (4) Gregy, Vojta, Verča, Bill 

26.6.2007 Babí lom (puky (Marek)) Přihlásili 
se: (6) puky (Marek), Bill, Jenda, Petra, 
Veronika, Gregy 
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12. rok činnosti 

2007-2008 

 

Klubovna: ve sklepě fary u sv. Jakuba, Jakubská ul. 11 

Schůzky: každé úterý   

 

Výběr z akcí: 

8. - 9.9.2007 Setkání Popelek, Dýchánků a přátel Mlýna ku příležitosti vysoce pravděpodobného 
převodu Mlýna na Junák Brno. (Provázek) 

12. - 14.10.2007 Vysokoškolské Roverské Setkání v Mikulově, Přihlásili se: (7) Mája, Gregy, Verča, 
Lendys, Bonanzo, Koblížek, Petra 

30.10.2007 Spomienky na KAUKAZ (puky (Marek)) Přihlásili se: (8) puky (Marek), Koblížek, Gregy, 
Mája, Lendys, Verča, Píšek, Štěpán 

6.11.2007 Activity přijdte zjistit jestli jste spíše řečník, malíř či herec.. (Mašinka, Frigo) 

13.11.2007 Návštěva Romského muzea (Mája) Přihlásili se: (9) Mája, Gregy, Lendys, Verča, Koblížek, 
Štěpán, Hanka, Ondro, Bill 

17.11.2007 Skautský country bál v Doloplazích (Verča, Čiky) Přihlásili se: (9) Verča, Mája, Cuti, Gregy, 
Bonanzo, Koblížek, Píšek, Mašinka, Karla 

4.12.2007 Dýchánek divadla ( br.Fík, Ondro) 

Mikulášske kúpanie v mariánském údolí ( Puky) 

11. - 12.12.2007 Předvánoční dýchánek na mlýně (Koblížek, Lendys, Bill, Paja) Přihlásili se: (10) Mája, 
David, Ondro, Gregy, Verča, Píšek, Štěpán, br.Fík, Áro, Jenda 

9.2.2008 Zabíjačka na Mlýně (Ještěr, Provázek) 

Snivý Dýchánek Chcete 
mít šťastnou 
budoucnost? Používejte 
snář. My jsme to dneska 
zkusili a zažili jsme plno 
radosti.  

18.3.2008 The 
Speleoteam (Karla, Cuti) 

11. - 13.4.2008 Mlýnská 
brigádka (Verča, 
Provázek) Přihlásili se: 
(9) Verča, Gregy, Mája, 
Bonanzo, Ondro, Skipy, 
Píšek, br.Fík, Zuska 

17.6.2008 Babí lom 
(Mája) Přihlásili se: (6) 
Mája, Paja, Gregy, 
Verča, Bill, Ondro 
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13. rok činnosti 

2008-2009 

 

Klubovna: ve sklepě fary u sv. Jakuba, Jakubská ul. 11 

Schůzky: každé úterý   

 

Výběr z akcí: 

17. - 19.10.2008 Soutoky 2008, víkendové 
setkání vysokoškolských roverských kmenů: 
Dýchánek, Kolonie Jeremenko, Skrypta a 
MeReKeTeKe v Jihlavě (Jane, Gregy, Mája) 

28.10.2008 Draci a Šarkani (Koblížek) 

22.11.2008  Skautský Country bál 
v Doloplazích (Verča, Čiky)  

Přihlásili se: (5) Verča, Bill, Bonanzo, Ondro, 
Koblížek 

25.11.2008 Perníčky u Jirky na domečku 
(Verča, Jirka) 

Přihlásili se: (5) Koblížek, Gregy, Píšek, Mája, 
Kibi 

2.12.2008 Taneční dýchánek  v tělocvičně na 
Listovkách (Mašinka, Motejl) 

Přihlásili se: (10) Koblížek, BuBla, Paja, Ondro, 
Mája, Verča, Čok, puky (Marek), Kšilt, Gregy 

12. - 13.12.2008 Jeskynky za Františkem (Bill) 

7.2.2009 Zabíjačka - tradiční zimní mlýnská 
akce. Nevhodné 
pro vegetariány a 
mladší 18-ti let. 
(Ještěr, Provázek)  

16.12.2008 
Vánoční dýchánek,  
na Mlýně ( Verča, 
br.Fík, Boby) 

3.3.2009 
Hospodářská krize 
a její řešení (br.Fík) 

10.3.2009 Rodinný 
podnik-mafiánská 
hra ( Tibor) 

28. - 29.3.2009 Skautský ples v Prostějově 
(Mašinka, Verča, Bonanzo, Ondro) 

7.4.2009 Vítání jara ( Verča, br.Fík, Boby) 

21.4.2009  Jak se zdá, vše jasné není. I Tvoje 
kroky cestu změní. Přijmeš- li výzvu, jen na 
Tobě teď leží a zjistit vlastně oč tu 
běží...(Tibor) 

15. - 17.5.2009 Mlýnská brigáda a pečená 
kuřata (Verča, Provázek, br.Fík) 

Přihlásili se: (7) Mája, Koblížek, Gregy, Kibi, 
Paja, Skipy, Bonanzo 

2.6.2009 Dýchánkovský filmový večírek (Verča, 
Boby) 

9.6.2009 Vodní dýchánek (Mašinka, Čok) 

16.6.2009 Zahradní dýchánek u Mašinky a Billa 

30.6.2009 Dýchánek u Skipyho a Koblížka 

 

  

http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=11&id_akce=263
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http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=219&id_akce=268
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=205&id_akce=268
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=200&id_akce=268
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=104&id_akce=268
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http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=3&id_akce=268
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=42&id_akce=268
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http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=40&id_akce=264
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=51&id_akce=264
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=10&id_akce=269
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=131&id_akce=269
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=223&id_akce=269
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=131&id_akce=272
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=225&id_akce=273
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=162&id_akce=274
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14. rok činnosti 

2009-2010 

 

Klubovna: ve sklepě fary u sv. Jakuba, Jakubská ul. 11 

Schůzky: každé úterý   

 

Výběr z akcí: 

6.10.2009 Úvodní dýchánek Jak už je u nás zvykem, zahajujeme dýchánkovský rok u kašny na Zelném 
trhu. Začátek akce je v 7 hodin, všichni si vezměte na sebe večerníčkovské čepice. Budou potřeba. 
Všichni organizátoři se na vás těší. (br.Fík, Boby, Mašinka, Tibor, Paja, Jirka) 

13.10.2009 Seznamovací dýchánek  

27.10.2009 Posezení s politickými vězni - pan Křivka a pan Čapka. (br.Fík)  

27.4.2010 Místo mého srdce- vycházka na Stránskou skálu (br.Fík) 

20. - 21.4.2010 Brigáda na mlýně (Provázek, br.Fík) 

3.11.2009 Kolonialismus( Tibor) 

5.11.2009 Plavání (Ondro) 

10.11.2009 Venkovan 2009 Nadvláda Páji a Bubly se chýlí ke konci. Kdo bude venkovan 2009?  
(br.Fík) 

24.-25.11.2009 Hudební mlýn (br.Fík, Fafner) 

1.12.2009 Perníčky II. u Jirky na domečku. (Verča, Jirka) 

http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=131&id_akce=286
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=223&id_akce=286
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=162&id_akce=286
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=225&id_akce=286
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=205&id_akce=286
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=216&id_akce=286
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=131&id_akce=292
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=131&id_akce=311
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=51&id_akce=310
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=131&id_akce=310
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=225&id_akce=293
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=200&id_akce=294
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=131&id_akce=295
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=131&id_akce=296
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=232&id_akce=296
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=10&id_akce=299
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=216&id_akce=299
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Přihlásili se: (9) Mašinka, br.Fík, Mája, Paja, Vojta, Kibi, Laduš, Fafner, Áďa 

8.12.2009 Dýchánek lásky  - Na tomto dýchánku, nezjistíme, co to slovo znamená, ale budeme se 
moci nad tím slovem i nad sebou samými zamyslet (br.Fík) 

15. - 16.12.2009 Noc pastýřů-vánoční na Mlýně (Verča, br.Fík, Boby, Fafner) 

Přihlásili se: (4) Tibor, Mája, Paja, Laduš 

2.3.2010 Palačinkové variace na Mlýně- naše palačinky mohou být malými uměleckými díly podle 
toho, jaké náplně a zdobidla si kdo donese. (Verča, Mája) 

Přihlásili se: (8) Tibor, Jirka, Cuti, Skipy, chemik, br.Fík, Gregy, Ondro 

9.3.2010  Rodinný Dýchánek - vezměte si tužku a papír, jednu  rodinnou fotografii, která je vám blízká 
a jednu fotografii ze skautské akce, kde jste se jako v rodině cítili, pokud jste si někdy dělali rodokmen 
vezměte ho také. Máte nějaké rodinné rituály a tradice, o které byste se chtěli podělit? Určitě přijďte, 
těším se na vás. (br.Fík) 

"První polovinu života stráví člověk tím, aby se zbavil falešných představ o svých předcích, druhou 
tím, aby je vštípil svým dětem."(Winston Churchill) 

16.3.2010 Božská komedie  Umělecké dílo o pěti slokách začíná v 19:00 před klubovnou. Vezměte si s 
sebou výstřední oblek, nebo alespoň jeho část či doplněk, dále si vezměte hrníček na pití a užku a 
papír. Program začne venku a bude dále pokračovat v klubovně. Akci připravuje a realizuje Zoro, což 
je samo o sobě zárukou kvalitní schůzky. 

23. - 24.3.2010 Vítání jara – výpad z města (br.Fík, Boby) 

30.3.2010 Velikonoční dýchánek , na koncert vážné hudby  a poté diskusní část v klubovně (br.Fík) 

6.4.2010 Komunikační hry - možná se právě vy stanete během schůzky svědky podivuhodné události 
či budete muset řešit záhadnou vraždu (Štěpán) 

13.4.2010 Probouzení múzy-  tvořivé dovádění s barvami, trocha uměleckého mudrování (Mája) 

4.5.2010 Na Kraví hoře frisbíčka, míče, petangy, (br.Fík) 

16. - 19.8.2010 Puťák v okolí Brna,  (br.Fík, Laduš ) 
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15. rok činnosti 

2010-2011 

 

Klubovna: ve sklepě fary u sv. Jakuba, Jakubská ul. 11 

Schůzky: každé úterý   

 

Výběr z akcí: 

12.10.2010  Úvodní Dýchánek: "Za vůní 
pravého anglického čaje" (Verča, Skipy, 
Mašinka, Paja, Kšilt, Jirka, Kibi, Boby, Tibor, 
Laduš, Áďa, Brepta, Amazoňan) 

9.11.2010 Po stopách bratří Lumièrů ( Boby, 
Laduš) 

30.11.2010 Perníčky III.  u Jirky na domečku,  
Přihlásili se: (15) Vojta, Míša, Annie, Kiwi, 
Dulka, Mloček, Boby, Maják, Laduš, Mašinka, 
Paja, Pája, Jitka, Tibor, Kibi 

14.12.2010 vánoční dýchánek  na Mlýně  
(Paja, Laduš) 

Silvestr 2010 u Nového Města na Moravě  
(Kiwi) 

1.2.2011 Oldřich a Božena v Mahenově 
divadle  

8.3.2011 Poznejme se... (Tibor, Jitka) 

15.3.2011 Palačinkový dýchanek (Zoro, Sushi, 
Verunka) 

22.3.2011 Vítání jara na Brněnské přehradě 
(Annie, Tibor) 

29.3.2011 Velký jarní úklid sklepa, tvoření a 
malování (Tibor, Pája) 

12.4.2011Hudební dýchánek (Laduš a Vojta) 

28.4.2011 Hraní v Domě Naděje (domov pro 
osoby s Alzheimerovou nemocí) (Vojta, Annie, 
Boby, Brepta, Maják, Tibor, Verča)  

3.5.2011 Oheň v lomu na Hádech (Brepta a 
Vojta) 

6.5.2011 ObRok na Mlýně (Boby, Provázek) 

20.5.2011 Obroda Dýchánku  (návrhy na 
program semestr jaro 2011, projektová 
činnost, návrhy tradic a rituálů) pokud chceš 
být aktivní, zaregistruj se do skupiny na 
Googlegroups a vyčkej instrukcí. 

24.05.2011 Babí lom u Lelekovic (Tibor) 

30.05. 2011 Natáčení "Reklamy na Dýchánek". 
(Tibor, Vojta, Laduš) 
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http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=236&id_akce=315
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=237&id_akce=315
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=241&id_akce=315
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=223&id_akce=316
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=235&id_akce=316
http://staryweb.dychanek.cz/adresar.php?id_akce=318
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=227&id_akce=318
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=247&id_akce=318
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=246&id_akce=318
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=226&id_akce=318
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=250&id_akce=318
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=251&id_akce=318
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=223&id_akce=318
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=248&id_akce=318
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=235&id_akce=318
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=162&id_akce=318
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=205&id_akce=318
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=252&id_akce=318
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=244&id_akce=318
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=225&id_akce=318
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=218&id_akce=318
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=205&id_akce=319
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=235&id_akce=319
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=226&id_akce=321
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=225&id_akce=326
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=244&id_akce=326
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=225&id_akce=333
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=225&id_akce=328
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=252&id_akce=328
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=223&id_akce=324
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=51&id_akce=324
https://groups.google.com/group/dychanci
https://groups.google.com/group/dychanci
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=225&id_akce=338
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=225&id_akce=339
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=227&id_akce=339
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=235&id_akce=339


VŠRK Dýchánek Brno, 1996-2016 
36 

 

Oficiální název programu: Venkovan 2010 

 

 

Počet účastníků: 20-40 Věková kategorie: 20-25 

Fyzická zátěž: střední Čas na program: 2 hodiny 

Psychická zátěž: střední Instruktorů na program: 1 

Čas na přípravu: 5-10 hodin Prostředí: Brno 

Instruktoři na přípravu 1 Denní doba: 
Večer 7-9 
hodin 

 

Cíl:  Naučit  dýchánky poznávat Brno 

Charakteristika: Běhačka po Brně 

Pomůcky: Tužka a šablony, hodiny 

Popis prostředí: Brno 

 

Popis, instrukce:  

Dýchánci byli rozděleni do dvojic, snažil jsem se je rozdělit holka-kluk a „mazák“-„nováček“. Dostali 
seznam stanic, kde měli zjistit první spoj MHD určitým směrem, co tam všechno jede a ještě 
bonusovou informaci. U každé stanice měli zapsat čas, kdy tuto informaci zjistili. Každá stanice byla 
ohdnocena maximálně 100 bodů, které se rozdělí podle určitých tabulek v závislosti na čase a době 
návštěvy. Ještě měli odchytit instruktora v okružní lince MHD, zde se body počítali od počtu stanic, 
během nichž nikdo nikoho instruktora nenašel. Tato okružní linka byla hodnocena 800 body. Kdo má 
na konci nejméně bodů je zvolen největším venkovanem.  

Poznámka: Jedna z nejpovedenějších her letošního dýchánku 

(sepsal br.Fík) 
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16. rok činnosti 

2011-2012 

 

Klubovna: ve sklepě fary u sv. Jakuba, Jakubská ul. 11 

Schůzky: každé úterý   

 

Výběr z akcí: 

20.09.11. 2011 planovaci schuzka (Tibor, 
Laduš) 

27.09.2011 Dýchánek má nový web! Nové 
vychytávky (fotoalbum, kalendář, sdílené 
dokumenty (Kiwi) 

18.10.2011 Cestovatelský dýchánek (Laduš)  

25.10.2011 Slepecký dýchánek  

1.11.2011 Multikulturní dýchánek z pohledu 
talíře (Okoun) 

8.11.2011 Výtvarný  

16.11.2011  Mezi proudy času, o historii nám 
"blízké" a "známé" (Dýchánku) i zdánlivě 
"vzdálené" a "zapomenuté" (Kaprálova Mlýnu) 
(Boby a Sushi, Michal a Provázek) 

22.11.2011  Skauting a já  (Annie, Jitka a Vojta) 

29.11.2011 Perníčky IV., u Jirky na domečku 
(tramvají 9 a 12 - Komárov.)  P.P.S. Možná 
přijde i Koblížek!!!  

6.12.2011 Fotografický Dýchánek (Boby a 
Hejkal) 

13.12.2011 Vánoční Dýchánek Sraz: Konečná 
zastávka tramvaje č. 8 Mifkova (Líšeň) (Laduš a 
Sushi) 

Buchty. V jarním semestru 2012 se Dýchánek 
zapojil do projektu Buchty na zlepšování 
fyzické kondice. Jak to vše funguje? Jednoduše 
cvičíš (každý cvik je nějak bodově ohodnocen), 
ukládáš výsledky do tabulky na netu a vidíš 
svůj výsledek v porovnání k ostatním 
dýchánkům a dýchánkám. Do projektu je 

zapojeno již přes 100 lidí (Skrypta, Naděje 
2011 a další skauti i neskauti). Ve společné 
megahitparádě bylo vidět celkové postavení 
každého jednotlivce. Navíc vítězové hitparád 
(jsou dva žebříčky aerobní a anaerobní), 
bývávali oslavováni a obdrželi nějakou sladkou 
odměnu :-). 

20.3.2012 VÍTÁNÍ JARA  ...Neseme Morenu na 
vrchu červenú, na spodku zelenú, pěknú, 
pěknú, pěkně přistrojenú...(Tibor a Míša ) 

27.3. 2012  Taneční dýchánek (Kšilt a Tibor) 

3.4. 2012 Do pyžama! , ull. Střední 8 a 
pyžamová párty! (Jitka a Šíro) 

10.4.2012 SOUKROMÁ LITERÁRNÍ ČAJOVNA  - 
Dýchánek s vůní čaje a knih (Hejkal, Kuba, 
Míša ) 

17.4. 2012 SOUNDTRACKOVÝ DÝCHÁNEK 
(Amazoňan a Hejkal ) 

24.4. 2012 Sv. Jiří & výročí 100 skautingu u 
nás, klubovna u Jakuba. ( Boby, Šíro a Rodrigo) 

27. 4.2012 Soutěž o logo Dýchánku  

1.5.2012 Horolezecký Dýchánek, skály v Údolí 
Říčky (Polda) 

 8.5.2012  Piknik v Lužánkách. Sraz bude v 
19:00 (Kšilt) 

15.5.2012 Babí lom, oficiální zakončení  
"Vybavení velké důležitosti": kotlík, kytara, 
kronika (Tibor)  

22.5. 2012 Dýchánek "studijní" nebo jen tak...  
(Míša)  

 
 

http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=225&id_akce=341
http://staryweb.dychanek.cz/adresar_kontakt.php?id_usr=235&id_akce=341
http://www.dychanek.cz/2011/09/dychanek-ma-novy-web.html
http://www.dychanek.cz/2011/10/na-cestovatelsky-dychanek-se-sejdeme.html
http://www.dychanek.cz/2011/10/25102011-slepecky-dychanek.html
http://www.dychanek.cz/2011/10/1112011-multikuluturni-dychanek.html
http://www.dychanek.cz/2011/11/vytvarny-dychanek.html
http://www.dychanek.cz/2011/11/skauting-ja.html
http://www.dychanek.cz/2011/11/pernicky-iv.html
http://www.dychanek.cz/2011/11/ano-je-to-tady-konecne-dosel-cas-na.html
http://www.dychanek.cz/2011/12/vanocni-dychanek-je-tu.html
http://www.dychanek.cz/2012/03/203-vitani-jara.html
http://www.dychanek.cz/2012/03/273-tanecni-dychanek.html
http://www.dychanek.cz/2012/03/34-do-pyzama.html
http://www.dychanek.cz/2012/04/104-soukroma-literarni-cajovna.html
http://www.dychanek.cz/2012/04/174soundtrackovy-dychanek.html
http://www.dychanek.cz/2012/04/sv-jiri-vyroci-100-skautingu-u-nas.html
http://www.dychanek.cz/2012/04/sv-jiri-vyroci-100-skautingu-u-nas.html
http://www.dychanek.cz/2012/04/soutez-o-logo-dychanku.html
http://www.dychanek.cz/2012/04/horolezecky-dychanek-152012.html
http://www.dychanek.cz/2012/05/piknik-85.html
http://www.dychanek.cz/2012/05/175-babi-lom-oficialni-zakonceni.html
http://www.dychanek.cz/2012/05/225-dychanek-studijni-nebo-jen-tak.html
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17. rok činnosti 

2012-2013 

 

Klubovna: skautský srub v Lužánkách 

Schůzky: každé úterý   

Od 30.10. 2012 se začínají Dýchánci scházet v klubovně ve skautském srubu v Lužánkách (u 
dopravního hřiště, 100 m od zastávky Pionýrská).  Kiwi: „Jednoho dne nás napadlo, proč být v 
neútulném sklepě, když bychom se mohli pokusit najít skautskou klubovnu ke scházení. Srub se zdál 
být ideální a díky jednání Bobyho (Jakub Pejcal) a tuším Laduš (Lada Matyášová) - nejsem si jist - to 
vyšlo.“ 13. střediska HIAWATHA Brno poskytlo klubovnu  nezištně  a kdykoliv Dýchánek něco 
potřeboval, tak vždycky vyšlo vstříc a za to mu patří velký dík. 

 

Výběr z akcí: 

14.-16.9.2012 ZAHAJOVACÍ VÍKENDOVKA, 
Skautská chata Kukačka u Vřesovic, na úpatí 
Chřibů 
(Míša)  

25. 9. 2012Plánovací Dýchánek  u fary před 
kostelem sv. Jakuba  (Jitka) 

 2.10. 2012 - Komunikace! (Mloček) 

9.10. 2012 Poznáváme Brno 1 – Brno 
historické a tajemné  (Hejkal) 

16.10. 2012 Poznáváme Brno 2 - Brno moderní  
(Hejkal)  

23. 10. 2012 Run, Forrest, run! a po ní výpad 
pod širák (Káťa, Kiwi, Míša & Tibor)  

Osobní výzva 

- většina lidí, kteří byli na schůzce, si stanovili 
nějakou osobní výzvu v oblasti sportu a 
pohybu, kterou se pokusí během následujícího 
týdne překonat (může jít vcelku o 
cokoliv,chodit pěšky do školy, párkrát si 
zaběhat, zkusit netradiční sport) - pokud se 
chceš zapojit, napiš výzvu veřejně třeba do 
vzkazovníku. 
- chceš jít na bazén, běhat, lozit či si zahrát 
ping-pong, ale nechce se ti samotnému?Není 
nic jednoduššího, než napsat do vzkazovníku či 
poslat mail s nabídkou a snad se najde jiný 
sportovní nadšenec. Zkusíme zorganizovat 
třeba aspoň jedno společné běhání během 
týdne. 
(Míša ) 

http://www.dychanek.cz/2012/09/zahajovaci-vikendovka-14-1692012.html
http://www.dychanek.cz/2012/09/25-9-planovaci-dychanek.html
http://www.dychanek.cz/2012/09/schuzka-2-rijna-komunikace.html
http://www.dychanek.cz/2012/10/poznavame-brno-1-brno-historicke.html
http://www.dychanek.cz/2012/10/poznavame-brno-1-brno-historicke.html
http://www.dychanek.cz/2012/10/poznavame-brno-2-brno-moderni.html
http://www.dychanek.cz/2012/10/run-forrest-run.html
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30.10.2012 I luštěniny mají svou odvrácenou 
tvář!  Zdravý životní styl II.  (Kiwi, Kate,Tibor, 
Míša) 

13.11. 2012 Cestovatelský Dýchánek 
(promítání) (Laduš a Boby) 

20.11. 2012 RÉTORIKA I.  

27.11. 2012 PERNÍČKOVÝ DÝCHÁNEK  u Jirky 
na domečku, sraz v 19 hodin na konečné 
zastávce tramvají 9 a 12 - Komárov.  ( Jirka a 
Kšilt) 

4. 12. 2012 Skautský Dýchánek  (Laduš, Boby a 
Kaktus) 

18. 12. 2012 Vánoční Dýchánek (Jitka a 
Paulína) 

15. 1. 2013 Zkouškový dýchánek v kavárně v 
kavárně U Tří ocásků (Kiwi)   

19. 1. 2013 Vila Tugendhat  (Kiwi) 

19.2. 2013 První dýchánek semestru!  
Podnikneme velkolepou poradu, všechno 
rozvrhneme, naplánujeme, no prostě 
produktivita na 127%.  

26.2.2013 Megakruťácká bojovka! Age of 
Empires - přežili byste ve středověku?  

12.3.2013 GRV II. - GLOBÁLNÍ EKONOMIKA 
,odkud jsou moje džíny, jak se ke mně dostali, 
komu všemu prošli pod rukama? Práce dětí, 
férová mzda, kdo ovládá světový trh, proč 

vozíme potraviny přes celou zeměkouli...(Míša 
& Rodrigo & Laduš) 

19.3.2013 GRV III. - HUMANITÁRNÍ POMOC A 
ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE (Míša & Rodrigo & 
Laduš) 

26.3. 2013 - Vítání jara - Definitivní likvidace 
Moreny/Zimy, spojená s pobytem na čerstvém 
vzduchu (Hejkal a Amazoňan)  

2.4.13 Pouliční umění I  (Tibor)   

2. 4. 2013 Čajovna za zrcadlem, dokončení 
swot analýzy, vize(Tibor)  

9. 4. 2013 Čajovna za zrcadlem, dokončení 
vize, cíle ( Tibor) 

16. 4.2013 Dýchánkovský TED  konference, 
délka prezentace je pro počet přihlášených 
stanovena na 7 minut (Tibor) 

30.4. 2013 Rostliny II. ,  u Antroposu. (Kiwi)  

14.5. 2013 Pokusnický dýchánek - lze sestavit 
v našich prostých podmínkách letuschopnou 
raketu? Můžeme sestavit funkční motor? .. 
(Amazoňan) 

 21.5.2013 Babí lom, s sebou nezapomeňte: ... 
kroniku kdo ji zrovna má. (Jitka)  

25.6. 2013 PŘIJĎTE POBEJT NO. 2, od osmi 
večír u Míši 

10.7.2013 Letní pohoda v Lužánkách  (Laduš) 

  

PRÁZDNINOVÝ ADRESÁŘ. Taky tak rádi dostáváte pohledy z cest? A ještě raději sepisujete 
sáhodlouhé dopisy? Tak teď můžete spojit oboje dohromady. Na zdejším odkazu naleznete 
PRÁZDNINOVÝ ADRESÁŘ, kde může zapsat svou kontaktní adresu na prázdniny každý, kdo se chce 
zapojit do korespondenčního šílenství - a pak až budete rozjímat, komu jste ještě zapomněli poslat 
pohled, stačí nakouknout a Vám na oplátku třeba taky něco přistane ve schránce :) 

Na prázdniny  Tibor rozeslal 7 dýchánkovských chatů- papírových dopisů, které měly putovat na 
pokračování mezi dýchánky a prohlubovat pocit sounáležitosti.  

 

  

http://www.dychanek.cz/2012/10/i-lusteniny-maji-svou-odvracenou-tvar.html
http://www.dychanek.cz/2012/10/i-lusteniny-maji-svou-odvracenou-tvar.html
http://www.dychanek.cz/2012/11/cestovatelsky-dychanek.html
http://www.dychanek.cz/2012/11/2011-retorika-i_20.html
http://www.dychanek.cz/2012/11/pernickovy-dychanek-2711.html
http://www.dychanek.cz/2012/11/skautsky-dychanek-4-12-2012.html
http://www.dychanek.cz/2012/12/vanocni-dychanek.html
http://www.dychanek.cz/2013/01/zkouskovy-dychanek-v-kavarne.html
https://www.blogger.com/profile/17329352996980789930
http://www.dychanek.cz/2012/12/tugendhat.html
https://www.blogger.com/profile/17329352996980789930
http://www.dychanek.cz/2013/02/opet-prvni-dychanek-semestru.html
http://www.dychanek.cz/2013/02/2622013-megakrutacka-bojovka.html
http://www.dychanek.cz/2013/03/11313-grv-ii-globalni-ekonomika.html
http://www.dychanek.cz/2013/03/19313-grv-iii-humanitarni-pomoc.html
http://www.dychanek.cz/2013/03/19313-grv-iii-humanitarni-pomoc.html
http://www.dychanek.cz/2013/03/26iii-2013-dychankovske-vitani-jara.html
http://www.dychanek.cz/2013/04/2413-poulicni-umeni-i.html
https://www.blogger.com/profile/10654125722790357554
http://www.dychanek.cz/2013/04/16-4-13-dychankovsky-ted.html
https://www.blogger.com/profile/10654125722790357554
http://www.dychanek.cz/2013/04/rostliny-ii-pozor-kde-co-s-sebou.html
http://www.dychanek.cz/2013/05/pokusnicky-dychanek.html
http://www.dychanek.cz/2013/05/babi-lom-21-5.html
http://www.dychanek.cz/2013/06/prijdte-pobejt-no-2.html
http://www.dychanek.cz/2013/06/prazdninovy-adresar.html
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18. rok činnosti 

2013 - 2014 

 

Klubovna: skautský srub v Lužánkách 

Schůzky: každé úterý   

 

Výběr z akcí: 

17.9. 2013 Poprázdninová kecací schůzka, 
Čajovnu za zrcadlem.  

24. 9. 2013 První dýchánek semestru - 
plánovací schůzka (Kšilt)  

26. 9. - 29. 9. 2013 Táboření u Horního 
Mrzatce,  49°12'18.814"N, 15°22'0.664"E 
(Tibor) 

1. 10. 2013 Pelmel, aneb zahajovací schůzka 

8.10.2013 Konference TED, prezentace a 
společenský oděv (Hurvajz)  

15.10. 2013 Skautský Dýchánek (Dita) 

22. 10. 2013 Jídelně-volební dýchánek, který 
vám možná poodhalí, jak fungují volby, 
volební kampaně, proč se volí a kolik celá 
taková sranda stojí.  

5.11.2013 A KDO Z NÁS JE NORMÁLNÍ? 
(SPECKA I.) (Míša & Paulína & Laduš )  

12.11.2013 NeslyšícíxNeslyšící (znaková řeč, 
jazyk, čeština)(SPECKA II.) 

19. 11.2013 SPECKA III.  

21.11.2013  Animátorský Dýchánek (aneb Po 
stopách OSCARA)  

29. 11.2013 Dušičkový dýchánek  na 
Ústředním hřbitově a před kostelem sv. 
Augustina na Náměstí Míru.(Kiwi).  

30. 11. Az  1. 12. Aartovaa weekendovka, 
vydáme se za uměleckými zážitky do dalekeho 
města Juliánova. ČekajÍ nás aktivity jako 
kresleni, nahráváni "rozhlasové hry" či 
animovaný film na vyhlášené dýchánkovské 
základně (Kiwi ) 

3. 12. 2013 Perníčkový dýchánek VI.  
Vinařického 58, (Flo, Kšilt) a obyvatelé 
dýchánkovského domečku v Juliánově 

10.12. 2013  Poetický Dýchánek - s nádechem 
poezie a vůní čaje! Seznamování s poezií 
moderní i starší, trocha poznání, trocha 
zábavy, trocha přemýšlení, trocha vašeho 
předvádění (Kelly a Hejkal)  

17. 12. 2013 Vánoční Dýchánek  na Špilberku 
(Bára, Bětka, Jitka, Lenka a Tibor) 

7. 1. Čajování  (Tibor) 

21. 1. Setkání u čaje  

18.2. První dýchánek letního semestru(Martin 
Lach, velký koordinátor) 

4.3. První pomoc (B&B) 

8. 3.2014 Venkovan aneb jak se vyznat v Brně 
(Kšilt a Hejkal)  

25. 3. 2014 Žonglovací Dýchánek (Martin) 

22. 4. 2014 Skautská schůzka (Boby a Zetor) 

6.5. CVIČENÍ V PŘÍRODĚ (Jíťa a Amazoňan) 

13.5. KOUSEK FRANCIE V JULIÁNOVĚ 
(Dýchánci von Juliánov + Hejkal) 

 

 

http://www.dychanek.cz/2013/09/179-poprazdninova-schuzka.html
http://www.dychanek.cz/2013/09/prvni-dychanek-semestru.html
https://www.blogger.com/profile/06249482508432416064
http://www.dychanek.cz/2013/09/1-10-pelmel-aneb-zahajovaci-schuzka.html
http://www.dychanek.cz/2013/10/8102013-konference-ted.html
http://www.dychanek.cz/2013/10/8102013-konference-ted.html
http://www.dychanek.cz/2013/10/1510-2013-skautsky-dychanek.html
http://www.dychanek.cz/2013/10/22-10-2013-jidelne-volebni-dychanek.html
http://www.dychanek.cz/2013/11/schuzka-12112013.html
http://www.dychanek.cz/2013/11/schuzka-12112013.html
http://www.dychanek.cz/2013/11/schuzka-12112013.html
http://www.dychanek.cz/2013/11/schuzka-12112013.html
http://www.dychanek.cz/2013/11/schuzka-12112013.html
http://www.dychanek.cz/2013/11/a-kdo-z-nas-je-normalni-specka-i-511.html
http://www.dychanek.cz/2013/11/a-kdo-z-nas-je-normalni-specka-i-511.html
http://www.dychanek.cz/2013/11/a-co-teda-bude-dneska-na-schuzce-specka.html
http://www.dychanek.cz/2013/10/dusickovy-dychanek-29-rijna.html
http://www.dychanek.cz/2013/11/aartovaa-weekendovka.html
http://www.dychanek.cz/2013/12/3-12-2013-pernickovy-dychanek-vi.html
http://www.dychanek.cz/2013/12/1012-2013-poeticky-dychanek.html
http://www.dychanek.cz/2013/12/17-12-2013-vanocni-dychanek.html
http://www.dychanek.cz/2014/01/7-1-cajovani.html
http://www.dychanek.cz/2014/01/setkani-u-caje.html
http://www.dychanek.cz/2014/02/prvni-dychanek-letniho-semestru-182.html
http://www.dychanek.cz/2014/03/schuzka-43-prvni-pomoc.html
http://www.dychanek.cz/2014/03/venkovan-aneb-jak-se-vyznat-v-brne.html
http://www.dychanek.cz/2014/03/zonglovaci-dychanek-25-3-2014.html
http://www.dychanek.cz/2014/04/skautska-schuzka-22-4-2014.html
http://www.dychanek.cz/2014/05/65-cviceni-v-prirode.html
http://www.dychanek.cz/2014/05/135-kousek-francie-v-julianove.html
http://www.dychanek.cz/2014/05/135-kousek-francie-v-julianove.html
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19. rok činnosti 

2014 - 2015 

 

Klubovna: skautský srub v Lužánkách 

Schůzky: každé úterý   

 

Výběr z akcí: 

30.9.2014 Plánovací schůzka  

7.10. 2014  to ve srubu v Lužánkách bude dýchat!  

16.10. 2014 Dýchánek deskových her 

 4.11. 2014 Dýchánek duchovní (Rodrigo)  

11.11. 2014 Svatomartinský dýchánek (Flo a Kšilt) 

25.11. 2014  BYLINKOVO-ČAJOVÝ DÝCHÁNEK (Marky a Míša) 

2.12. 2014  Zážitková pedagogika (Apač, Marki a Rodrigo) 

9.12. 2014 PEČENÍ PERNÍČKŮ 

16.12.2014 Vánoční schůzka  

21.4.2015 Rodopisný dýchánek zalovíme si ve starých matrikách - každý na svém notebooku (Jan) 

7.4.2015 Pojďme rozdýchat zimní spánek botanicko-rétorická exkurze (Kiwi)  

 

„S jistou dávkou sentimentu vzpomínám na velkolepé zahajovací schůzky z mých dýchánkovských 
počátků. Byly časy, kdy se nás setkaly desítky. Tvrdé "staré" jádro a řada nováčků. Někteří opadli, 
někteří vydrželi a v dalších letech se přetavili do těch, kteří byli novými hlavními tahouny...Dýchánek 
tu však není a nikdy nebyl pro mě. Byl tu pro nás pro všechny a také pro ty, kteří přijdou po nás...“ 
(Boby, 2014) 

 

  

http://www.dychanek.cz/2014/09/dychanku-zitrejsi-planovaci-schuzka.html
http://www.dychanek.cz/2014/10/v-utery-7-rijna-to-ve-srubu-v-luzankach.html
http://www.dychanek.cz/2014/10/dychanek-duchovni-4-listopadu.html
http://www.dychanek.cz/2014/11/1111-svatomartinsky-dychanek.html
http://www.dychanek.cz/2014/11/2511-bylinkovo-cajovy-dychanek.html
http://www.dychanek.cz/2014/12/212-zazitkova-pedagogika.html
http://www.dychanek.cz/2014/12/912-peceni-pernicku.html
http://www.dychanek.cz/2014/12/vanocni-schuzka-16-12.html
http://www.dychanek.cz/2015/04/rodpisny-dychanek-21-dubna.html
http://www.dychanek.cz/2015/04/pojdme-rozdychat-zimni-spanek.html


VŠRK Dýchánek Brno, 1996-2016 
42 

 

20. rok činnosti 

2015-2016 

 

Klubovna: skautský srub v Lužánkách 

Schůzky: každé úterý   

 

Výběr z akcí: 

13.10.2015 ROZJEDEME TO??! přednáška 
Bobyho o cestě škodovkou do Japonska, v Le 
Petit café 

10.11.2015 Piškutálie – velká hra v obchoďáku 
(Barča a Míša) 

17.11.2015 Kanálová schůzka v podBrnu 
(Vojta) 

1.12.2015 Improvizujene, hrajene, tančíme... 
(Vojta & Tomáš & Míša) 

24.11.2015 Mezinárodní dýchánek (Vojta) 

8.12.2015 Potterovský dýchánek (Blecha, 
Natka, Anička) 

22.3.2016  Vítání jara (a výlet za město) 

29.3. 2016  Kulinářský Dýchánek 

5.4. 2016 Festival Jeden svět 

19.4. 2016 Keramický Dýchánek 

3.5. 2016 "Turista v Brně" (návštěva Kamenné 
kolonie) 

10.5. 2016 Férový piknik a chillout v Lužánkách 

17.5. 2016 Tradiční Babí lom s férovým 
piknikem (Hejkal) 

21.5. 2016 Brněnská muzejní noc 

17.-19.06.2016 Setkání starých a ještě starších 
dýchánků na Mlýně aneb „kuřata“

 

 

 

  

http://www.dychanek.cz/2015/10/rozjedeme-to.html
http://www.dychanek.cz/2015/11/1011-piskutalie.html
http://www.dychanek.cz/2015/11/17-11-2015-kanalova-schuzka-v-podbrnu.html
http://www.dychanek.cz/2015/11/112-improvizujene-hrajene-tancime.html
http://www.dychanek.cz/2015/11/24-11-mezinarodni-dychanek.html
http://www.dychanek.cz/2015/12/812-tematicky-dychanek.html
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Prameny 

 

 

Kronika Dýchánku 1996-2002 

Web: www.dychanek.cz , 2016 

Web: http://staryweb.dychanek.cz, 2016 

Web: www.facebook.com/groups/vsrkdychanek ,2016 

Web: http://dych.wz.cz, 2016 

Tibor Skalka : Vysokoškolský roverský kmen Dýchánek , absolventský projekt , R o v e l - vůdcovský 
lesní kurz , 2013 

David Povolný: Skauting na vysoké škole nabízí uskupení Dýchánek, 27. října 2006, 
www.online.muni.cz/student/523-skauting-na-vysoke-skole-nabizi-uskupeni-dychanek   

Lenka Poludová: O Dýchánku, časopis Roverský kmen, 2/2000 

Tibor Skalka, e-mail: 2016 

Jan Br. Fík Fikar, e-mail: 2016 

Jan Kiwi Hapala, e-mail: 2016 

Petr Kajman Neuman: e-mail, 2016 

Petr Čok Štipčák: e-mail, 2016 

Lada Laduš Matyášová: e-mail, 2016 

Michal Grizzly Šrubař: osobní archiv, 2016 

Petr Fík Bílek: osobní archiv, 2016 

Petr Kráťa Kratochvíl: Zhodnocení prvních let Dýchánku, osobní archiv, 2000 

Petr Kajman Neuman: Dýchánek, okénko novoměstských skautu 2/99, 1999 

 

Fotografie:  
většina autorů fotografií je v době vydání brožurky neznámá, jediným známým autorem je Petr Čok 
Štipčák a Petr Kajman Neuman, ostatním se omlouvám 
 
Obrázky:  
většina autorů obrázků je v době vydání brožurky neznámá, jedinou známou autorkou prvního loga je 
Lenka Tillichová (dříve Poludová), ostatním se omlouvám 
 

  

http://www.dychanek.cz/
http://staryweb.dychanek.cz/
http://www.facebook.com/groups/vsrkdychanek/
http://dych.wz.cz/index.htm
https://www.online.muni.cz/component/contact/contact/8
http://www.online.muni.cz/student/523-skauting-na-vysoke-skole-nabizi-uskupeni-dychanek
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Účastníci setkání k 20 létům existence Dýchánku, na Mlýně v červnu 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tak jsme tady, jak to bude dál, stále nikdo neví … 

(Kráťa, 2004) 

 


