Šesták 79.

Info...

Právě byla na adrese http://breziny.skauti.cz spuštěna testovací verze nového webu
Dětského bezbariérového centra Březiny . Nový redakční systém i hosting by měl být
spolehlivější než stávající, který dokázal stávkovat v těch nejméně vhodných okamžicích.
Všichni se těšíme, že nás pomocí nového webu bude březinovský tým „denně“ zásobovat
novinkami ...
Přejeme webu v atraktivním kabátku mnoho pravidelných návštěvníků.
Mimochodem - víte, že na březinovském serveru je již několik měsíců v provozu velký aktuální
fotografický, hudební i textový archiv dokumentů našeho střediska? Přístup k němu je možný
nonstop 24 hodin pomocí VPN a zvláštního hesla, které je možno získat přes šéfovou DBCB
Vytisklo se cca 150 kusů PF-ek, které budeme rozesílat našim přátelům, partnerům,
příznivcům a sponzorům. Také letos by druhou stranu PF měly tvořit ručně psané
přáníod konkrétních členů jednotlivých oddílů. PF budou k dispozici nejpozději v pondělí
a do týdne budu zapotření napsat přání na všech 150 „pohlednic“. Každé PF se takto
vlastně stane originálem. Letos bude spolu s PFpřiložen i malý kalendářík na rok 2007.
Stavbu hopodářské budovy - kůlny v našem Dětském bezbariérovém centru Březiny provádíme
svépomocí. Šéf stavby je Fanta (6.K) a ve stavbě mu vydatně pomáha ŠESTKA (6.K) a 6.OS.
Samotný materiál na stavbu stál přes 50.000,-Kč. Největší část materiálových nákladů byla
hrazena z projektu DBCB SROP 3.2 a zbytek pokryli sponzoři výraznou slevou na dodaný
materiál - COLEMAN SI (střešní krytina), LACHIM (lepenka, ciment, bezúročné úvěrování,
pojezd vrat, ...), Karel Sušeň - Ratiboř (dřevo a finanční dar), Vítěslav Adámek - Kateřinice
(barva). Kompletní práci (cca 320 hodin) zajistila ŠESTKA a 6.OS. V tuto chvíli zbývá už jen
donatírat cca 1/3 plochy (došla darovaná barva ) a přidělat zámek. V kůlně se budou skladovat
podsady a nářadí. Strategickou hodnotu má tato budova při plánované výrobě cca 25 stanových
podsad, které budeme (především pro naše světlušky (1.roj) a vlčata (1.Sm) ) svépomocí vyrábět
na jaře 2007 - předpokládaná úspora při vlastní výrobě takovéhoto množství podsad je minimálně
60.000,-Kč !!!. Palubky na výrobu těchto podsad jsou již uskladněny právě v kůlně v DBCB.
V neděli 10. prosince proběhla opět po měsíci středisková rada. Ovšem tato rada
byla něčím zvláštní. Byla totiž takovou drobnou rozlučkou s naším nynějším vedením
střediska, které tvoří Dazul s Romanem. Vše se samozřejmě neslo ve slavnostním duchu.
Redakce Stoupy prave aktualizuje adresar. Pokud chcete byt i v dalsim uvedeni, opravte se na
nastence nebo poslete mail (na adresu: z.jurajdova@seznam.cz) s opravenymi udaji (prijmeni,
bydliste, tel, mail, skola/zamestnani) Kdo se neopravi na nastence na stredisku ani neposle
mail, nebude uveden (bo je uz adresari hodne starych kontaktu a kdo vi jak jsou platne) Pls
preposlete o kom vite, ze by tam chtel byt uveden. Do 1.2. !!!! Takze kdo nenapise, nebude
tam, rozumime?? Diky zdravi Trpka PS: Adresar vyjde jako priloha unoroveho cisla Stoupy :o)
.......................................................................................... vstupenky jsou v tuto chvíli reálně dostupné v
Informačním centru. jak ty, které jste si rezervovali do sálu a ještě nezaplatily, tak bezmístenkové.

Prosinec
(Zub)Když mně Janina řekla, že prosinec si berou na starost rádcové, přiznám
se, že jsem měl trošku i strach. Po loňské zkušenosti, kdy to Fialku málem stálo
družinu, to nebyla moc příjemná představa. Ale spletl jsem se a jsem tomu rád.
Nevím, jak moc se na tom podíleli ostatní rádci, ale já v popředí viděl jenom Fialku a Kecku.
Dobře vymyšlená, nacvičená a potom i zahraná scénka na Vánoční akademii byla myslím zase
dobrou vizitkou našeho oddílu a pochvala od Dazula jenom potvrzovala to, že to opravdu
stálo za to. Oddílové Vánoce byly fakt suprovní a hlavně netradiční. Všechno bylo dobře
připravené, program bohatý a nikdo netápal v čase ani prostoru. Třešničkou na dortu byla
Polárka. Není mi jasný důvod, proč nás bylo tak málo, ale ti, co nebyli, můžou tiše závidět.
Moje nej Polárka byla úplně ta první, na které jsem byl, ale to bylo ještě za Dazula. Ostatní
byly v podstatě tradičně stejné či podobné. Ale ta letošní (loňská), ta byla origoš a moje
druhá nejlepší. Spousta neznámých tvořivých her mi vyhovovala, protože s mojí naraženou
píšťalou jsem na nějaké akční záležitosti neměl moc chuti. Ale i tak, člověk zkusil něco
nového a hlavně - bylo to fajn. Spousta jídla a skoro 30°C na teploměru dělaly z Bařinky
příjemný ostrov přátelství a her. Zkrátka a dobře, bylo to „ženiální“. Díky, díky, díky...

Betlémské světlo
(Zub)Tak jako každý rok jsme nesli světlo do kostela v Kateřinicích a v Ratiboři. Letos se to
sice neobešlo bez malých problémů, ale jinak se akce zdařila.
Do Kateřinic jsem musel vézt světlo z Ratibořa, protože cérkám chytla celá petrolejka a než
na Vánoce způsobit výbuch, radši jsme ji zhasli. Zjistil jsem taky, že kulatá olejová lampa v
kýbli se může lehce vyvrátit, ale to se naštěstí nestalo, a tak jsme s Janinou bez újmy světlo
dovezli do kostela. Tam nás sice nečekal bratr Pavel, protože ležel v horečkách, ale všechno
se rychle vyřešilo a my mohli s klidným svědomím, že světlo stráží Raška a Ferda, odjet.
V Ratiboři to taky nebylo bez problémů. Původní domluva, že světlo bude nejen na oltáři, ale i
u dveří na připraveném stole, aby si každý mohl zapálit svoji svíčku, jaksi ztroskotala. Neznám
důvod a na Štědrý den, půl hodiny před slavnostní večeří, jsem ho opravdu nechtěl řešit. I
když se Káťa s Opiců nejdřív málem pobily, kdo to světlo v kostele ponese, nebyla tam pak
ani jedna a musela to nakonec zvládnout Amálka. Zvládla to na 1:-). Další problém byly svíčky.
Nevím, jestli na faře nemají ani jednu, ale vědět to, vezmu nějakou z domu. Pro jednoho vzala
paní farářka svíčku ze svícnu na chodbě a Amálce jsem musel půjčit svoji olejovou lampu, aby
nešla v kroji s prázdnýma rukama. Naštěstí nakonec díky šikovnosti Amálky i v ratibořském
kostele zasvítilo světlo z Betléma...

Pařba
v
Březinách
(Zub)Původně jsem se na Pařbu chtěl jít jenom podívat, ale když už jsem dostal
kofolu a razítko a zapsal se do návštěvní knihy...Podmanivá taneční hudba a
prázdný parket mě zdržel o chvilku dýl než jen na podívání. Skoro nikdo z
mlaďochů nepařil, všichni hráli fotbálek nebo na kompu, a já si užíval. Vzpomněl
jsem si na hodiny strávené na tanečním parketu a tančil a tančil. Škoda, že jsem
musel odejít dřív, protože povinnosti volaly, ale nevadí, dokonale jsem se vyřádil.

Věneček 9.12.
(Kecka)Když jsem se dozvěděla že naši členové mají věneček (závěrečné taneční)

hned jsem přemlouvala mamku a´t mi půjčí auto a můžem se jet na ně podívat. Je
pátek a jedu pro Fialku, která má oddílovou. Ukončuje dřív a jedeme. Parkujem
a jdeme do sokolovny kde je natřískáno a nic nevidíme. Po první přestávce
jdeme za Klíštětem a sedáme si za nima. Nakonec jsem zjistila že tam tančí
Medvěd,Vápno,Violka,Dita a Delfínek a spousta dalších známých tváří. Zahájení
jsme prošvihli, ale na další tance jsem se už dívali. Cérky jako vždy dostanu růžičku
a ogaři jsou obdarováni dárečkem. krásné účesy a večerní šaty strašně jim to
seklo. Taneční soutěž ,židličková kterou málem Medvěd a Delfínek vyhráli, škoda
bylo to tak tak. Labutí jezero v podání učitelů, závěrečný tanec kde tančila Fialka
a Méďou a tatínci s dcerama a maminky se syny, pak diskotéka a konečně domů.

Vanoční akademie
16.12.
(Martin)Jak už bývá dobrým zvykem tak
i letos sme se učastnili vanoční akademie.
Ráno sme doputovali na Vsetín k Vatře,kde
chvilu po nás dorazil i Zub s kulisama.
Potom
nasledovala
zkouška.Ta
proběhla
celkem
úspěšně
až na to že nám tak trochu selhavalo radio
,ale to se nějak vyřešilo a my sme mohli v klidu
usenout a začít se oddávat prezentacím
jiných
oddílů.Před
vystoupením každého oddílu vystoupil
sbor
zpívajících
učitelek,ten
měl
zdřejmě za ukol to aby se každému
připadal
následující
program
naprosto úžasný.Jednotlivé prezentace
ubíhaly,stejně jako písně učitelek.Něco bylo užasné něco trochu horší...
A potom to přišlo.Byli sme na řadě.Nahazeli sme na sebe kostýmy ,pobrali
kulisy a rychle spátky do sálu aby nam
neutekla naše prezentace.Po ní už na podiu
stala televize a chrápal dědek.Celá scénka začala slovy:,,Dědku vztávaj,začínajů zpravy“.
Pípla televiza a hlasatelka už lomila rukama
nad gengem výtržníků ,který linviduje město.
Po kratké ukázce babka televizu rači vypla.A
v tu chvíli se jako lusknutím prstů diváci
ocitli na vlakovém nádraží kde se ozívají
první tony nějakého songu...Na scénu
prichází parta mladých hiphoperů se kterými se doslova roztančí celé nadraží.
Všeci trsajů co jim dech stáčí.V tom čase
kolem prochází dědek s babinů a ta mu
říká:,,vidíš jich?To sů ti z té televize“.
Dědek enom zahrozí čaganem a zařve:
,,pakáž jedna“,a rači ide dál.Ozve sa hlas
který oznamuje příjezd karlovické střely.
Hiphopeři ze sebe schodí svůj šat a oblečů si kroje.Rychle naskačů do vlaku.Průvočí odmávává vlak a ten za sebou nese
poselství:“ne každy vypada ze je
skaut“.Opět následoval
sbor
učitelek.Akademie byla tradičně zakončena
filmem.Tentokrát to byla Doba ledová 2.

(Kikina)Snad poprvé jsem jela na Vánoční akademii
s tím, že jsem se ani trošku nepodílela na přípravě
naší scénky. Což mě docela potěšilo, protože je
fajn vědět, že už to zvládnou jiní, mladší :-)). A líp!
Akademie se konala jako každý rok ve vsetínském
kině, sál byl skoro plný, i když jsem si všimla, že
tu není tolik rodičů jako obvykle. Musím říct, že
letos bylo všechno zorganizované do nejmenšího
detailu, hlavně díky Tlampě a Eli, které taky
celou akademii moderovaly. Kromě scének, které
si připravily jednotlivé oddíly, nás několikrát
pobavil Sbor valašských učitelek. Pobavil proto,
že Tlampa skoro pokaždé pojmenovala sbor nějak
jinak, třeba Sbor učitelských zpěvaček, Sbor
zpívajících učitelek...Samotné scénky letos byly
hodně povedené, ale nejvíc se mi opravdu líbila
ta naše. A myslím, že ostatním taky. Karlovická
střela byla naprosto krásná a přesná kopie a
výkon rapujícího Matesa neměl chybu:-). Co mi ale
chybělo, bylo společné zpívání koled a společné
rozbalování dárečků. Bez toho byla akademie
taková trochu neosobní a zbavená vánoční
nálady...Ale kdo chtěl, bavil se, hlavně u filmu Doba
ledová, který se promítal na konci akademie...

Oddílové
Vánoce
23.12.

(Kikina)Letošní oddílové Vánoce byly jiné. Za prvé tím, že jsme poprvé byli v
Březinách a nemuseli se mačkat v naší staré miniklubovně a za druhé tím, jak
parádně a netradičně je Fijalka s Keckou zorganizovaly. Když jsem viděla zvadlo,
na kterém stálo, že Vánoce budou v duchu pyžamové párty, přišlo mi, že to nebude
vůbec vánoční, že to nebude jako vždycky. Ale byla jsem hrozně mile překvapená...
Nejdřív jsme se vydali do lesa nasypat zvířatům do krmelce nadílku a pak
už jsme se převlékli do nočních košilek a pyžamek. Kupodivu si nikdo nic
nazapomněl, a tak jsme se všichni mohli se zavázanýma očima přesunout do
velké klubovny ke krbu, kolem kterého byl udělaný kruh ze svíček. Každý tak
mohl vzít jednu z nich, popřát ostatním do nového roku a položit svíčku na
tvar šestky, nalepený na zemi. Když jsme se vystřídali všichni, hořela na zemi
malá šestka složená z plamínků přání každého z nás. Pak už se střídala jedna
hra a aktivita za druhou. Tančili jsme, vázali kravaty, líčili krásné modelky. A
mezitím každý mohl napsat na lísteček jméno majitele nejkrásnějšího nočního
oblečku - ten potom dostal diplom. Taky jsme posílali papírové pusy s přáním a
spoustu dalších věcí. Strašně rychle to uběhlo a už se rozbalovaly dárečky...Pak
už se ti mladší rozešli domů, zatímco starší zůstali na roverskou vánoční pařbu...
Vánoce byly jedním slovem krásné a to hlavně díky Fijalce
a
Kecce,
které
nad
jejich
přípravou
určitě
strávily
pěknou
dobu,
takže
si
zaslouží
poděkování.
Aspoň
moje
určitě
jo...

:o)

To je život

)O:

(Zub)Poslední dobou jsem zaznamenal pár negativních ohlasů na naši činnost. Něco bylo na
netu, ale slyšel jsem to i způsobem „jedna pani povídala“. Vím, že máme problémy a nebojím se
říct, že je to částečně i mojí vinou, ale myslím, že se je snažíme řešit. Je to zkrátka zkouška
ohněm. V Šestáku o pár čísel zpět jste určitě zjistili, že kabelovku, webové stránky, nástěnku
i Šesták už nezajišťuje Dazul, ale noví lidi z našeho oddílu. Všichni se to učí, nikdo není dokonalý
a hlavně nikdo není Dazul (kdo ho zná, chápe určitě, co to znamená). Někteří do toho potřebují
trošku dokopat, jiní se snaží, jako třeba Kecka, ale ve finále vznikne třeba technický problém
- nemáme Šestáka za co vytisknout. Je to problém, který jsme předtím neměli a musíme se
ho naučit řešit. Proto prosím všechny, kteří chtějí mít přihlouplé poznámky, aby si je buď
nechali na koledu, nebo přišli a do očí nám řekli, kde je problém. A třeba navrhli řešení. Já
nejsem vševědoucí kouzelník Gandalf a tím, co říkáte, zraňujete a spíš škodíte, než pomáháte...

!!!Rozhodněte!!!
O našem novém
oddílovém logu.
Hlasuj te na

Http://sestka.skauti.cz

www.skauti.cz
www.oldskauti.cz
www.breziny.cz
Vanoční
vzpomínaní

Jako minulý rok neproběhlo u Irči a dazula ale v Březinách,zavzpomínali jsme si
pouštěli videa a vzpomínali na staré časy.

Polárka s Madagaskarem
27.30.12.

Středa 27.12.
( Dita )Jednoho škaredého dne jsem se vydala na výpravu. Mimořádně né se
zpožděním. Nakůpila sem si jídlo v supermarketu Karolovi a šla sem na zastávku, kde
sem potkala svého skoro bratránka Zuba. Divil sa, že jedu, a tak společně čekáme
na bus, kterým přijedou děcka z Kačic. Mezitím dorazila Kecka s jídlem. Jak
dorazili i ostatní, tak sme přesedli na Hošťálkovů. Dojeli sme na Vsetín a čekáme
na VLAK – Karlovicků střelu. Ve vlaku kecáme, kecáme, poslůcháme, smějem sa atd.
po příjezdu a převozu dalším busem šlapem pěšky na Báři. Příjdem tak v 11 hodin
a vybalujem věci.Poté je sraz, jdem nasekat dřevo a nabrat vodu, zatímco služba
Leni a Zub chystali chleby se salámem, pro vegetariány s marmeládů a tatranky. Po
poledním klidu sáňkujem, blbnem, … Když už sme celí mokří odcházíme do chaty a
přichází hry s šátkama, upíři v mezičase odpolední dieta a hůsenkové závody, což
bylo úplně GOOD. K večeru jsme hráli taků hru, že jsme kreslili pohádky a museli
jsme to uhádnut a nahoře sme dali eště bitku o svítící tyčku a to bylo tak vše.
Čtvrtek 28.12.
( Medvěd )Ahojte, vstal sem, udělal jsem jakože snídani. Poté co jsme se najedli,
jsem umyl podnosy a stoly, Fialka mi trošku pomohla. Potom sme si vylili zahrát na
fotografy, ještě předtím sme psali ódy na naše maskoty. Kdo chtěl, tak jsme jezdili
na dráze. Potom bylo jídlo. Potom byl polední klid. Poté jsme se odebrali do přírody
hledat potravu … Potom sme hráli schovku. Potom byla večeře. Konec ( The End )

Pátek 29.12.
( Mája )Vstávali jsme asi v osm, ale Dita a Zdenda vstávali 7.30, protože měli službu.
Na snídani jsme měli chleba s marmeládou. Po snídani jsme šli ke staré Bařince a
potom ke starému buku, zkoušeli jsme ho objat, objalo ho 5 lidí. Miris, Danka a
Zub šli hledat studnu ( našli ). Když jsme šli zpátky Miris našel led a tak jsme se
klouzali a já šikulka jsem si rozrazila bradu tak klouzání skončilo. Když jsme přišli
do chaty já a Medvěd jsme vařili oběd. Po obědě jsme měli odpolední klid do dvou
a leželi jsme do tří. Nakonec jsme vstali a šli ven. Venku jsme dělali ve sněhu různé
výrobky a obarvili je potravinářským barvivem. Když jsme výrobky dodělali šli jsme
do chaty. V chtě jsme si dali večeři a hráli ufo ( sranda ). Po hře jsme šli nahoru
za chvílu k nám přišli 2 lemuři a dovedli na baštu ( výborné )! Potom jsme šli spát.
Sobota 30.12.
( Fialka )Ráno sme vstávali něco kolem osmé. Děti se balily, my sme chvilkama
polehávaly, pak se šlo uklízet, poslední věci do batohů. Už se jen čeká na to než se
vyrazí, ale bařinka se najednou zaplňuje, protože přichází už i starší na Silvestra.
Já s Kecků si dem umýt vlasy ještě než děti odjedou a pak už jen loučení a děti
jedou pryč. Začíná vybalování starších. Okení ledničky se plní k prasknutí a to
mají zítra ještě přijet lidi. Pak už jen oběd a odpolední procházky a jiní taky
polehávání nebo čtení. Večer se to rozjede nejdříve stolníma hrama a pak hraním
na hudební nástroje. Po posledních písních se jde spát a na druhý den Silvestr.

Silvest 2006
(Kikina)Když jsme v sobotu odpoledne odjížděli s děckama z Bařinky, právě se tam začali
sjíždět ti, se kterýma každý rok vítáme nový rok, a tak se mi dom vůbec nechtělo. Večer před
Silvestrem totiž kolikrát bývá veselejší než samotný poslední den v roce. Ale nedalo se nic
dělat, už jsem nebyla moc dlouho doma...
V nedělu ráno jsme teda vyrazili ve složení Peťa, Janina, Budulínek, já a Čeči, s báglama narvanýma
jídlem a s radostnou náladou. Stavili jsme se eště u Románků na tradiční kyselicu a pak už jsme
se vyplahočili nahoru za ostatníma. Kupodivu už byli vzhůru:-). Po stole byly rozložené různé hry,
od šachů, přes karty, až po focusing, takže jsme se hnedka přidali. Hrálo se až do odpoledne,
mezitím někteří chystali zimní saunu a někteří si jako obvykle šli něco naspat. Barča s Janinou
pak nachystaly žranicu (jinak se tomu říct nedá), protože nikdo z nás se v životě nepoučí a každý
rok táhneme hory jídla. Ne, že by se to nesnědlo, ale je toho vždycky tak pro třikrát víc lidí...
Když se dohrabal Dazul, který si nemohl nechat ujít běžky (i když většinu cesty se asi spíš
brodil ňahněm), začalo se hrát. Radek měl s sebou novou kytaru, Tucek bongo a spoustu
chrastítek, takže to dohromady znělo dost solidně a přezpívaly se skoro všechny písničky,
na které si kdo vzpomněl. Mezitím se popíjelo, teda spíš nehorázně prolévalo víno, taky
jsme chvilku venku jezdili na pytli na různé způsoby. Tucek se pokoušel zprovoznit velký
lavór, ale jaksi se to nepovedlo:-). O půlnoci jsme jako každý rok vylezli na kopeček, místo
rachejtlí zapálili ohník, zazpívali Něco o lásce a každý každému popřáli do nového roku.
Musím říct, že letos byla právě tahle chvilka fakt veselá, ale na druhou stranu tak krásně
dojemná. Mně bylo trochu smutno, protože jsem byla daleko od svojí druhé půlky, taky
jsem si vzpomněla na Jeňu, který to ale všechno určitě pozoroval shora, a přála jsem si,
aby se vyplnilo aspoň některé z těch přání, kterých se mi dostalo od nejlepších přátel...

Tří králová
sbírka 6.1.
(Kecka) Minulý rok jsem chodila na Tři krále v Ratiboři a tento rok konečně v Kateřinicách.Semnou chodila Lenka, Ferda a Ráša. V 8.00 vycházíme od nás a jdeme směrem dolů.
Začalo nám pršet a to není moc dobré. Kasička se pomalu začíná plnit a hlasivky už taky na
tom nejsou dobře, nohy začínajů bolet a záda z batůžku taky. V některých domech nám neotevřeli, ale většinou ano. Každý dával c o mohl 20,50,100 a dokonce jsme ulovili i myslím
2x200kč. Za to jsme jásali. Dostávali jsme i peníze pro nás, ale drobáky jsme dali do kasičky
a 300Kč, které jsme dostali jsme darovali na oddílovů chatu v Dinoticách. Docela rychle nám
to ubíhalo, Ráši furt padala koruna, která ne a ne držet, Ferda začal zakopávat na schodech
o svůj hábit a už nám kručelo v břiše. Poslední dům a poslední písnička, smůla nikdo neotevřel. Jdeme k nám jupí, konečně si sedáme a dáváme si dobrou hovězí polévku. Pouštíme si
pohádku Za plotem a přitom jíme hranolky na které jsem lákala dětska když už nemohly-tož
taková malá odměna.Doufám že jsme vybrali nejvíc a že to pomůže těm kteří to potřebují.

Leden 2007
Radek – Anita
5.1. Turnaj ve fotbálku – Březiny 16:00
6.1. – 7.1. Tříkrálová sbírka ( info Janina )
12.1. Oddílovka – příprava countrybálu – sraz u
Kulturáku ( u Staré klubovny ) v 16:00
13.1. Takový malý countrybál viz.zvadlo
19.1. Na sněhu v čemkoliv a jakkoliv – Březiny
16:00, vezměte si vozítka všeho druhu…
20.1. K1 + K2 ( info Dazul )
26.1. Oddílovka – Čilkutský průsmyk – Březiny 16:00
27.1. Ples na zámku

Turnaj ve fotbálku 5.12.

Vyhrál Cipísek a Lukáš

