
Datum Co Kde Poznámka

10. 4. - 13. 4. Velikonoční výprava Postoloprty ☺
28. 7. - 3. 8. Prázdninová výprava Nebovidy K - L
27. 10. - 30. 
10.

Podzimní prázdniny Povrly K - ☺

6. 11. - 8. 11. C - VVZ Brno ☺

Datum Den Kde Co Časy: Poznámka

20. 11. Pá DDM Klubovka 1600 - 1800

S sebou: Přezůvky, zápisník, tužku, kroj, KPZ, šátek

S sebou: Obuv do tělocvičny, sportovní oblečení, zápisník, tužku, KPZ, šátek

27. 11. Pá DDM Klubovka 1600 - 1800

S sebou: Přezůvky, zápisník, tužku, kroj, KPZ, šátek, cancák !!!

28. 11. So Cheb Bazén = Cena: 35,- Kč
= Nutno zaplatit do 
soboty 21. 11.

S sebou: Plavky, ručník, mýdlo, zápisník, tužku, KPZ, šátek

4. 12. Pá DDM Klubovka 1600 - 1800

S sebou: Přezůvky, zápisník, tužku, kroj, KPZ, šátek

5. 12. So Mikulášská ☺

11. 12. Pá DDM Klubovka 1600 - 1800

S sebou: Přezůvky, zápisník, tužku, kroj, KPZ, šátek

12. 12. So Tento víkend se žádné akce nekonají

18. 12. Pá DDM Vánoční besídka 1800 - do soboty

S sebou:  Přezůvky, zápisník, tužku, kroj, KPZ, šátek, cancák !!!

27. 12. 1998 odjezd na Vánoční výpravu s oddílem Orion a Sírius
2. 1. 1999 návrat

Upozorňuji, že se akce mohou změnit !!!  --  Změna programu vyhrazena !

Přeji Vám krásné ahoj s novou Kapičkou. Opět jsme všichni 
museli čekat velmi dlouho, než se tato Kapička mohla "podívat" na 
svět. Bude velmi stručná a krátká a navíc se poněkud změní její 
náplň a forma, avšak věřím, že zde naleznete vše, co budete 
potřebovat...

Co "většího" se událo od vydání posledního čísla Kapičky:

Některé akce byly "dobré" jiné méně. Velkou výhodou je však 
větší početnost. Když se mají zabavit 3 lidi, je jistě mnohem 
obtížnější, než když zábavu hledá 15 "nažhavených" členů.

Co se bude dít do konce tohoto roku:



Patero  PÉ:
1) Umět si hrát - soutěžit a chránit přírodu - své životní prostředí
2) Dosahovat všestrannosti a přitom i některé odbornosti - doma, 

ve škole, ve volném čase...
3) Tábořit a sportovat (zdraví i oslabení se zdokonalují tělesným 

i duševním pohybem)
4) Přátelit se a pomáhat starším i mladším - ctít pevné 

předchůdce i následovníky
5) Druhým předávat výsledky a zkušenosti; bez informací nežije 

ani počítač, natož človíček

A jak vůbec dopadlo hodnocení Patera PÉ na Klubovce 13. listopadu 1998 ?

Člen číslo 1: 4 body Člen číslo 9: 3 body
Člen číslo 2: 3,5 bodu Člen číslo 10: 4 body
Člen číslo 3: 2,5 bodu Člen číslo 11: 3 body
Člen číslo 4: 3 body Člen číslo 12: 3 body
Člen číslo 5: 0,5 bodu Člen číslo 13: 2,5 bodu
Člen číslo 6: 2,5 bodu Člen číslo 14: 3,5 bodu
Člen číslo 7: 1 bod Člen číslo 15: 1 bod
Člen číslo 8: 0,5 bodu Člen číslo 16: 3,5 bodu
Celkem  41 bodů  --  Průměr   2,5625 bodu. (Více jak půlka)

A jak jste vyhodnotili jednotlivé body ?
1) Hrát a soutěžit 6 bodů 2) Chránit přírodu 2 

body
3) Všestrannost 2,5  bodu 4) Odbornost 2,5 bodu
5) Táboření 3,5 bodu 6) Sportování 1,5 bodu
7) Přátelit se 8 bodů 8) Pomáhat 5 bodů
9) Předávat výsledky 6,5 bodu 10) Předávat zkušenosti 3,5 bodu

Nejvíce (plný počet bodů) jsme získali v PŘÁTELSTVÍ

Všichni jste ode mne dostali dopis, kde jsem Vám napsal pár 
těch nejdůležitějších věcí, které se nás týkají. Pro jistotu Vám 
tady ještě jednou posílám výtah toho úplně nejdůležitějšího.

♦  Páteční schůzky (Klubovky) začínají stále v 1600 hodin a končí v 1800 hodin. ALE:
= Vzhledem k nedostatku času Vám nabízím tuto možnost: Budete-li chtít, 

můžete přijít již v 1530 hodin a mít svůj individuální program. Můžete se připravovat na 
schůzku, společně hrát nějaké hry, popovídat si, prohlížet si fotografie z akcí, kroniky, 
časopisy, dotazy... Moc však prosím: Nemohu Vám na 100% slíbit, že to půjde udělat 
úplně pokaždé. Do DDM Vás pustí jen, pokud tam budu já. Může se však stát, že se ze 
závažných důvodů dostavím o něco později. Potom budete moci jít až od 1600 hodin. (To 
se však nebude stávat často.) Jó kdyby byla KLUBOVNA

= Velká změna je v odchodu ze schůzek: Schůzka oficiálně končí v 1800 hodin 
a toto budeme striktně dodržovat. V 1800 opouštíte DDM. Není možné, abyste se 
zdržovali (to dost dobře umíme, že?), vraceli se, zvonili na službu... Musíme zavést 
nějaký řád!!!

♦  Dost často se poslední dobou stává, že někdo něco zapomíná. (uzlovačku, 
zápisník, tužku, donést peníze, přihlášku, hodnocení....). Prosím Vás o nápravu.

♦ U některých členů polevuje docházka. Rozhodněte se, jestli chcete do oddílu 
chodit, nebo ne. Ze všeho nejhorší je nejistota. Bude, nebude.... Pokud však opravdu 
nemůžete přijít, nezapomeňte se omluvit a to co nejdříve. Nejlépe ještě před schůzkou. 
Navíc platí, že víkendové akce se konají při účasti nejméně 8 členů.

♦ Vánoční besídku máme v pátek 18. prosince 1998. Klasická Klubovka se tedy ruší. 
Začátek je až v 1800 hodin, protože tam budeme spát. Zeptejte se Vašich rodičů 
(poproste je), jestli Vás tam nechají přespat. Byla by škoda odcházet v půlce programu. 
Vánoční besídka je něčím zvláštní. Jedna z mála slavnostních událostí oddílu. Nikdo by 
neměl chybět. Minulý rok se nám besídka moc povedla. Je to sice "na hlavu", ale opět 
Vás prosím: připravte pro každého nějaký dáreček. Může to přeci být ta největší blbost, 
ta největší maličkost, která však nejvíce potěší. Minulý rok jste to pochopili zcela 
správně. Nic drahého, ba dokonce úplně nejlépe nic nekupovat, ale spíš vyrobit, či 
jinak sehnat.

♦ I letos odjíždíme s oddílem KSKD (Orion + Sírius) na Vánoční prázdninovou 
výpravu. Všichni jste moc a moc srdečně zváni. Jede se 27. prosince a vracíme se 2. 
ledna 1999. Byli jsme již celkem třikrát a vždycky to byla jedna z těch nejlepších akcí. 
Sníh..... Ještě nevíme zcela přesně, jestli pojedeme do Andělské Hory, nebo do 
Orlických hor. To se včas dozvíte. (Do konce listopadu.) Již teď však rozmýšlejte, jestli 
budete mít zájem. Veškerý program zajišťuje Rumcajs (včetně přihlášek, ceny...) a ten 
Vás nebude prosit, abyste přinesli přihlášku a také Vás nebude hledat a stále Vám 



Vysvětlení DUHY
Oddíl Kapka pracuje pod Domem dětí a mládeže v Sokolově. Kromě toho 
jsou někteří členové také členy občanského sdružení DUHA - Kapka 
Sokolov.

Nejzákladnější informace jsou na letáku. Nejedná se o žádné hnutí. 
Duha je sdružení, které je registrováno na ministerstvu. Jedná se o 
"organizaci", která se zabývá volným časem dětí a mládeže... viz leták.

Upozorňuji, že členství v Duze je dobrovolné a nikdo z oddílu Kapka 
není povinen se do Duhy přihlásit. Musím však říci, že členství v Duze s 
sebou přináší jen výhody:

1) Každý člen Duhy je pojištěn u hasičské pojišťovny.
2) Při akcích pořádaných Duhou (nebo některým článkem Duhy) je pro 

členy Duhy sleva na tyto akce.
3) Prostřednictvím Duhy dostáváme od státu jistou finanční podporu na 

činnost.
4) Je možné levnější ubytování v některých místech.
5) Každý člen Duhy, který donese dvě fotografie dostane zdarma 

průkazku Duhy. (Hodí se například jako sleva do vlaku a autobusu - 
pro mladší 15-ti let; zmiňované slevy na akcích...)

6) Můžeme přijímat sponzorské dary.

Členské příspěvky činí v současné době 90,- Kč. Z toho se 25,- Kč 
posílá na ústřední článek do Prahy a zbytek je použit na činnost oddílu. 
(1-Musíme mít založen vlastní Běžný účet v bance - poplatky za vedení 
účtu, 2-poštovné, 3-různé pronájmy ...atd) Pokud z členského příspěvku 
něco zbude je tato částka použita přímo pro práci v oddíle. (Zatím nikdy 
nic nezbylo.)

V Duze jsme třetím rokem a můžeme říci, že se finanční částka velmi 
rychle vrátí. (Již při první větší akci se ušetří nejméně 50,- Kč.) Minulý a 
předminulý rok jsme dostali příspěvek na letní tábor v hodnotě přibližně 
45,- Kč na den a dítě.

připomínat, jestli máte zájem. Také byste mohli mít smůlu.

ČVACHTÁNÍ 
           

Když máš batoh sbalen, pojeď do Nýrska,
je tam spousta sněhu, ale i sluníčka.
Kamarádů hodně, však ty už je znáš,
no tak hurá jedem, budem bloudit tam,
budem bloudit tam.

Ref 1.:
 Čvachtání , čvachtání, sucho z bot nám vyhání,
 čvachtání, čvachtání je pes.
 Čvachtání , čvachtání, z Ostrýho se nakláním,
 čvachtání, čvachtání čvacht čvacht.

Matěj jede s náma, bude legrace,
jídlo přibarvuje, ale vdolky nepeče.
Zelená špageta, fialový čaj,
kdo to asi dělá, tajný skřítek náš,
tajný skřítek náš.

Ref 1.
       
Ref  2.:
Loučení, loučení, to se zkrátka nemění,
loučení, loučení je zde.
Loučení, loučení, zase příště Vážení,
čvachtání, čvachtání je pryč.



Když zajíc přehlídne oko,
to víme, to známe.
Tak snědí ho na divoko,
to víme, to známe.

Kdo dělá jen tak na oko,
to víme, to známe.
Ten do kapsy má hluboko,
to víme, to známe.

Ref.

Když ti holka padne do oka,
to víme, to známe.
Tak oženíš se do roka,
to víme, to známe.

A kdo má srdce chytlavý,
to víme, to známe.
Už nikdy ji nevyplaví,
to víme, to známe.

Jen si představ milá babi,
že jsme dejme tomu krabi.
Nebyla bys mou babičkou,
byla bys mořskou 
krabičkou.

Buďme rádi Bohouši,
že žijeme na souši.
Na Zemi, na Zemi, 
ušmudlané sazemi.

Vžij se rybě do kůže,
třeba ti to pomůže.
I když jsi na suchu,
hlavně že jsi na vzduchu.

 AFRIKA ČÉRNA
Afrika čérna, afrika čérna,
Afrika velmi, velmi, velmi, velmi čérna.

Afrika black  -  very black (blek)
Afrika schwarz  -  sehr schwarz (švarc)
Afrika fekete  -  nagye fekete (nadě)
Afrika negro  -  mucho negro (négro)
Afrika čárna  -  baco čárna
Afrika čjórnaja  -  óčeň čjórnaja
+Slovensky, vietnamsky, africky, Francouzsky, ...

HLAVNĚ, ŽE JSME NA VZDUCHU

Když radosti není dosti, 
raduju se z maličkostí.
Představím si třeba kdyby,
lidi žili jako ryby.

To je dobře náhodou,
že nežijem pod vodou.
Na vzduchu, na vzduchu,
můžem zpívat juchuchu.

Zpívati si pod vodou,
nelze ani náhodou.
Z hlubiny, z hlubiny,
vyšly by jen bubliny.

OČI A OKA
Když citron stříkne do oka,
to víme, to známe.
Nastane bolest divoká,
to víme, to známe.

On citron patří do těla,
to víme, to známe.
Však okem se to nedělá,
to víme, to známe.

Ref.:
Není oko jako oko
třeba oko kuří.
Nezapláče, nezamrká,
jenom v botě duří.

Slečna Ječná byla včera
v malinovém houští.
Proto se jí na punčoše
další oko spouští.

KAŤJŮŠA
Ráscvětály jábloni i grůši
Páplilý tumány nad rěkój
/: Výchádíláa ná běreg Kaťjůša
Ná výsókyj ná běreg krutój :/

Výchadíla, pjésňju zavadíla
Prá stěpnóvo sízovo arlá
/: Prá távó Káatorovo ljubíla
Prá tavó, či písma běreglá ./



Ój ty pjésňja, pjéseňka děvíčja
Tý ljetí za krásnym solncem vslěd
/: I bájců náa dáľněm pagraníče
Ot Kaťjůši pjeredáj pryvět ./
PEKLA VDOLKY
Ref. 1:
Pekla  vdolky  z  bílý  mouky, sypala  je  perníkem.
Házela  je  Honzíkovi  otevřeným  okýnkem.

Ref. 2:
Jez  Honzíčku  jsou  dobrý, jsou  perníkem  sypaný.
Budou -li  ti  hodně  chutnat, jsou  tam  ještě  takový.

Eichlerová, to  je  machr,  ta to  hravě  zvládne !
150 za 2 hodiny - jenom rukou mávne.

Vařit párky s pokličkou, kdo to jakživ viděl ?
Eichler se ptá Matěje, to je jeho úděl.

Ref .1 

Ty octové ponožky pro Rebecu dobré jsou !
Dal jsem je i koňovi - na prsa a za hlavou.

1,2,3 nebo 5 - kolik sirek třeba ?
Pan Eichler nám zatápí - nebude nám zima !

Ref.1   

Vytírejte s mokrým hadrem, umyjte i lešení !
Nebo prostě utřete to, to je taky řešení !

Ref.1  Ref .2

Vdolky peču jako prd, kamna tam jsou dobrý,
nešahejte na ptáky - ani na ty bobry !!!

Když umýváš nádobí, zkus to taky jarem.
Jak nádobí utírat - to s Eichlerem zvládnem.

Ref .1

Chcete-li jít na exkurzi, pospíšit si musíte !
Punčochárna na vás čeká - levné zboží koupíte !

Ref .1 Ref .2 

S Eržikou jdem na rozhlednu, je to pěkný výlet.

Maruška to chválila, ostatní mohou jen kvílet.

Šakal to je nákupčí, droždí koupí hladce.
Do Almary zapíše - děvčata i chlapce.

Sníh nám padá o 106, nebo jenom o100.
Vdolky budou k večeři, už se dělá těsto.

TRAJDA COPATÁ 
Já snad když jsem se narodil, na bludnej kámen šláp 
a do školy moc nechodil, i tak je ze mě chlap.
Velký dusno, který nad hlavou mi doma viselo,
drsnýmu chlapu nesvědčí, já ťuk si na čelo.

Ref: Hou hou hou hou hou héj hóu
Máma mě doma držela a táta na mě dřel,
já mohl jít hned studovat, kdybych jen trochu chtěl.
Oženit se, vzít si ňákou trajdu copatou
a za její lásku platil celou vejplatou - hej hou.

Pak do knajpy jsem zašel a tam uslyšel ten žvást,
že na lodích je veselo a fasujou tam chlast.
Hned potom jsem se nalodil na starej vetchej křáp,
kde kapitán byl kořala a řval na nás jak dráb.

Vlny si s lodí házely a každej dostal strach,
my lodníci se sázeli, kdo přežije ten krach.
Všechny krysy z lodi zmizely a v dálce maják zhas
a první  byl náš kapitán, kdo měl korkovej  pás.

Kolem zubama už cvakali žraloci hladoví,
nám nikomu se nechtělo do vody  ledový.
K ránu bouře trochu ustala, já mořskou nemoc měl
a všem  co můžou chodit po souši jsem tolik záviděl.

Jako zázrakem jsme dojeli, byl každej živ a zdráv
a všichni byli veselí, jen já jsem rukou máv.
Na loď už nikdy nevlezu, to nesmí nikdo chtít,
teď lituji a vzpomínám, jak já se mohl mít.
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Vydává oddíl KAPKA - SOKOLOV
S                         S

Zhruba týden. Tedy zhruba týden trvalo, než se z myšlenky udělat další 
Kapičku stala opravdová Kapička, kterou teď držíte v ruce. Skutečně je 
jiná než ty ostatní. Také by se mohla jmenovat: "Zpěvníček oddílových 
písniček". A také ano ! Vytiskl jsem jí hlavně proto, že máme v oddíle 
nové členy, kteří naše oddílové písničky neznají.

Myslím si, že zajímavé je i vyhodnocení "5 PÉ". Přestože jsou 
výsledky (podle mého názoru) nadsazené (přikrášlené), je vidět, že něco 
nám cizí není. A je to přátelství. Pouze v tomto jediném bodě se shodli 
úplně všichni.

Ty příští Kapičky budou zřejmě už jen velmi úzké - třeba jen listy 
papíru. Budou vycházet hlavně kvůli programu. Rád bych psal i o akcích 
oddílu a dalších věcech, ale nemám na to čas. Kdyby mi (NÁM) chtěl 
někdo pomoci, tak směle pište a ozvěte se. Každá pomoc je vítána.

A co plánuji na příště:
= Jeden z členů
= Program leden / únor
= Hodnocení oddílové hry
= Hodnocení družin

Kontaktní adresa:
Matěj / RATA_
Petr Vaníček
Alšova 1745 / 72
356 05  SOKOLOV
Telefon 0168/62 18 20 nebo 0602 476 885


