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Trvalo to dlouho, než "světlo světa" spatřila naše 
další Kapička. Skončil školní rok, začali prázdniny, měli 
jsme náš oddílový tábor ve Zvířeticích, začal nový školní 
rok a již se stalo plno nových událostí. O některých z nich 
se ještě v této Kapičce dočtete, o některých víte, a věřte, 
že o některých ani netušíte !!! A přitom se staly a byly 
velmi důležité...

Necháme již zbytečného rozepisování se o ničem a 
vrhněme se přímo k činům.

Docházka za říjen:

Docházka za listopad:



Z e l e n á Č e r n á

B r č k o F e r d a

Kid Petr

Cruise Nešika

Cipísek Honza

Andy Rebeca

Brepta Martina

Papula Lulu

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.

 Přibližně od začátku listopadu jsme náš oddíl rozdělili na 
dvě družiny. Na černou  a zelenou.

V jednotlivých 
skupinách jsou:

 

     Brčko a Ferda     
jsou vedoucí 

jednotlivých družin. 

Nezapomeňte, že ve svých družinách soutěžíte společně 
proti té druhé. Pokud se nedostavíte na schůzku, kde je třeba 
většího počtu členů pro danou soutěž, má vaše družina "smůlu". 

 

Již dlouho slibuji, že se od této chvíle začne bodovat na 
"ostro". Přiznám se, že i já sám jsem to trochu odbýval, zlom však 
nastává naším oddílovým výsadkem, který se koná - konal 
28.11. - 30.11. 1997.

Do našeho oddílového repertoáru si zapíšeme další 
písničky. Dnes to budou hned tři.

O č i  a  o k a
 

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.
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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.

 

Jan Eckstein 

Š k o l a  
 
Škola, škola, škola
ach tak krásná slova.
Do školy já chodím rád,
nemám si nač stěžovat.

Ve škole učí učitelé,
nikdo jiný to nedovede.
Naučí nás dobře psát i počítat
a nic si nevyčítat.

Škola ta je na učení,
kdo tam není ten nic neví.
A proto milí drazí,
dobře se učte a ať vás nic nezkazí.

A věru věřte mi, napsal jsem to z donucení !!!
Honza

  Afr ika  černá

Afrika černá, afrika černá,
Afrika velmi, velmi, velmi, velmi černá.

Afrika black    -    very black.
Afrika schwarz    -    sehr schwarz
Afrika fekete    -    nagye fekete (nadě)
Afrika negro    -    mucho negro (mučo)
Afrika čárna    -    baco čárna
Afrika čjórnaja    -    óčeň čjórnaja
+ Slovensky, vietnamsky, africky, francouzsky, ...

Hlavně,  že jsme na vzduchu  

Když radostí 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
nejde ani náhodou
z hlubiny, z hlubiny
vyšly by jen bubliny.

 



C I N T A N I N Y  

= Při jedné hře Matěj povídá: "Mlčí i ten, kdo má zavázané oči!!!"  
A Martina na to: "To seš ty, Matěji ?" 

= "Co mám psát Matěji ?"  -  "VŠECHNO!" 

= Matěj: "Vyjmenuj šest základních uzlů." - "Tkanička..." 

= Brčko: "Matěji, mám tu uzlovačku zavázat okolo stromu ?" ....    
A Cruise hned na to: "Matěji, uzlovačku mám zavázat kolem 
stromu ?" 

= Ferdu "napadla" myšlenka. 

= Matěj: "Nemůžeš mít nahrávací walkman, protože na walkmanu 
se nedá nahrávat. To není walkman, ale diktafon, který mají 
novináři." - Ferda: "Když mě necháte domluvit, tak vám to 
vysvětlím. Já nemám nahrávací walkman, ale walkman, na který 
se dá nahrávat!" - Matěj: "Nemůžeš mít walkman, na který se dá 
nahrávat, protože .... 

= Matěj: "Má Papula ten papír ?" - Brčko: "Máš Papulo ten papír ?" 
- Papula: "Nevím, zeptej se Matěje !" 

= "Až zítra bude snídaně", upřesňoval naposledy Matěj, "kolik sníte 
těch chlebů s marmeládou ?" - a Ferda ?: "Dva krajíce s řízkem 
!" 

= Andy: "...třeba Papula nemá vůbec žádný ...!" - Papula: "Já taky ne !" 

= Matěj: "Neurazíš se Ferdo ?!"  - Ferda: "Ne, já jsem citlivý člověk." 

= Ferda: "Náš pes má závodního psa !" 

Založili jsme dva další dokumenty našeho oddílu. Jedním jsou 
"Akta A" a tím druhým jsou "Cintaniny".  Původně byla pouze 
"Akta A", avšak trošku se vymkla svému účelu, tak jsme založili 
"Cintaniny".

AKTA A:
"Akta A" má za úkol jeden člen nosit stále s sebou (zatím tuto 

úlohu dostal Brčko) a každý, kdo chce učinit zápis, který má být do 
kroniky, zapíše nejprve do tohoto sešitu. Pak se z tohoto sešitu 
přepisují do kroniky. Je to kvůli tomu, že kroniku nemůžeme nosit 
stále s sebou.

Musím napsat, že na názvu "Akta A" má obrovskou zásluhu 
Koky. Jednou dostali členové za úkol vymyslet co nejdelší text, ve 
kterém se bude objevovat jen jedna samohláska. Jediný, kdo úkol 
splnil, byl Koky. A právě v jeho textu se objevil výraz "Akta A".

CINTANINY:
Cintaninám jsme původně říkali Kapičky, avšak Kapička je 

časopis, takže by mohly vznikat zmatky. 
"Cintaniny" je tedy sešit, do kterého zapisujeme různé humorné 

příhody a události, o které nemáme nouzi. Pak je také přepisujeme 
do kroniky, či časopisu. Sešit je také třeba nosit stále s sebou, 
abychom na nic nezapomněli. Pokud ovšem někdo nezapomene 
donést ten sešit, nebo nezapomene sám sebe...



Husy táhly ulicí
Lidé běhají do města
A vesele kejhající
Mouka se dává do těsta 

Kapka padá z nebe
Skákali jsme ze schodů
A myslí na tebe 

Dolů jsme se klouzali do 
schodů 

Máme rádi Kapku
Honza miluje mandarinky
A i také Radku 

Kterou dostává od maminky 

Byli jsme i v Komářišti
Vyli brzou kontejneru
Ale také v pískovišti 

Dobyli jsme obec u Karlštejnu 

Bylo krásné počasí
Sedíme si v klubovně
Přišel brzo běžící 

Vesele si zpívaje 

Husy táhly ulicí
A vesele kejhaly 

Kapka padá z nebe
A myslí na tebe 

Bylo krásné počasí
Přišel brzo běžící 

Vyli brzou kontejneru
Dobyli jsme obec u Karlštejnu 

Koky má rád holky
Nebo taky selky 

A nemá rád orbitky
Chodí však do čtyřky ! 

Lidé běhají do města
Mouka se dává do těsta 

Máme rádi Kapku
A i také Radku 

Sedíme si v klubovně
Vesele si zpívaje 

Hrajeme si tuto hru
A zpíváme písničku 

Byli jsme i v Komářišti
Ale také v pískovišti 

Skákali jsme ze schodů
Dolů jsme se klouzali po 
schodů 

Honza miluje mandarinky
Které dostává od maminky

M i k u l á š s k á  K l u b o v k a :

5. prosince 1997 jsme oslavili Mikuláše. Kapky měli za úkol 
sami dojet do Lokte a tam podle zpráv dojít na určité místo a něco 
vykonat. Sice vzniklo pár zmatků (jako například, že jeli dřív, než 
měli, takže Kidovi, Nešikovi a Cruiseovi ujeli, nebo že jim to trvalo 
trošku déle než mělo, nebo že nepoznali někoho, koho poznat 
měli...), ale jinak jsme se všichni sešli v jedné učebně na základní 
škole.

Schůzka to byla provizorní, neboť v DDM dnes pro nás nebylo 
místo. A Klubovka tím byla i poznamenána. Nic moc. Kapky měli 
za úkol zazpívat, aby si vysloužili mikulášskou nadílku. Zvolili 
"vánoční" Trajdu copatou. Musím však říci, že jim to docela šlo. 
Zvláště-li pak, že k tomu neměli žádný hudební doprovod.

Zkoušeli jsme udělat takovou hru: "Básnička na pokračování", 
avšak nějak nám chybí představivost a nápad, nebo co ....

Společně jsme pak odešli na vlak a odjeli do Sokolova. (Brčko 
samozřejmě do Chodova.)

B á s n i č k y  n a  p o k r a č o v á n í :
(původní verze)

Sami vidíte (slyšíte, čtete), že to není ono. Ale pokud se text 
trošičku upraví a z rýmu a,a,b,b udělá rým a,b,a,b, pak možná ...

Na této Mikulášské Klubovce jsem také vyhlásil soutěž ve sběru 
vizitek (navštívenek). Je to soutěž, kterou jsme vyhlásili oddílu 
KSKD. Za úkol je do konce ledna nasbírat co nejvíce různých 
vizitek. Naprosto stejné se počítají za jednu. Stačí však pouze jiná 
barva se stejným textem a považuje se za jinou. Dále pak neplatí 
vizitky, které si sami vyrobíte na počítači... (Jen, je-li to vizitka 
někoho z druhého oddílu. A on / ona se k ní hlásí. - Ta se počítá.) 

Soutěžíte však i mezi sebou v oddíle. Černá družina proti 
zelené. 

                        A naopak



Místo Jméno: Čas: 2. čas:

1. Zdeněk 0:34

2. Nešika 0:36

3. Martina 0:40

4. Andy 0:42

5. Papula 0:46

6. Piha 0:48 0:33,94

7. Rákosníček 0:48 0:38,44

8. Kid 0:53

9. Brčko 0:58

10. Petr 1:00 0:29,41 
!!

11. Cipísek 1:00 0:57,10

12. Honza 1:00 0:57,30

13. Ferda 1:11

Za co je možné získat body: Kolik

♦ Účast na schůzce 5

♦ Účast na schůzce v kroji 3

♦ Pozdní příchod na schůzku -1

♦ Předčasný odchod ze schůzky -1

♦ Reprezentování oddílu Kapka na mezioddílových soutěžích 7

♦ M - body 5

♦ Získání oddílového stupně 10

♦ Příspěvek do časopisu 5 - 10

♦ Příspěvek do kroniky 5 - 10

♦ Příspěvek do vitríny 5 - 10

♦ Příspěvek do Duhového listí 5 - 10

♦ Přivedení nového člena (5.6.7. třída ZŠ)   (Navíc 10,- Kk + 30,- Kč) 25

♦ Přivedení nového člena (8. třída)  (Navíc 10,- Kk + 30,- Kč) 15

♦ Přivedení nového člena (9. třída)  (Navíc 10,- Kk + 30,- Kč) 5

♦ Nalezení klubovny (Navíc 30,- Kk + 50% sleva na všechny akce 1 rok) 35

♦ Předložení cancáku na poslední měsíční Klubovce 3 - 7

♦

Jelikož bodujeme "na ostro" až od našeho oddílového výsadku v 
Ústí nad Labem, v této Kapičce se ještě bodování neobjeví.           
Jen napíši, jak dopadla soutěž na Klubovce 12. prosince 1997.

 

Klubovka 12. prosince 1997 byla něčím zvláštní. Byl to jakýsi 
obrat. Po dlouhé době jsme si konečně také mezi sebou zasoutěžili. 
Také se na nás přišli podívat tři členové bývalého oddílu Perla. Byli 
to: Rákosníček, Piha a Zdeněk (Kašpárek ?). Doufám, že jsem si to 
zapamatoval správně.

Docela hodně jsme si ten den hráli a potom jsme uspořádali 
závody "Levoruč". Za úkol bylo 1) uvázat uzel 2) přeložit 2x papír   
3) napsat na tabuli Kapka 4) sesbírat korálky do kalíšku.

 A to vše se smělo dělat jen levou rukou !

Výsledné časy:

První získává 13 bodů, druhý 12 bodů .... a Ferda 1 bod.

 

 

Opět vám připomenu, za co lze body získat. Zvykněte si na to, že 
se zase boduje !   A vyhodnocují se jak jednotlivci, tak celá družina!



 O BL jsem dost psal již v předchozích Kapičkách. Nicméně jisté 
události mne nutí, abych se opět k tomuto tématu vracel. A ono je 
to ostatně docela potřeba.
 Někteří z Vás byli na CVVZ v Kladně a tam se zúčastnili 
semináře o BL, který vedl Nemo. Byl to velmi poučný seminář a 
vedl ho právě ten, který poslední dobou je v oblasti udělování BL 
velmi "aktivní".
 V oddíle jsme již udělili několik BL a další udělujeme na 
Vánoční besídce. Jsou to však zatím jen zelené BL, což mne 
docela mrzí. Ti, co již vlastní první stupeň - zelený BL poslední 
dobou nějak spali a byli nečiní. Moc si však upřímně přeji, abych 
při dalším udělování mohl udělit i jiný, vyšší stupeň.
  V této Kapičce ještě najdete pár informací k BL.

O d d í l o v á  š t a f e t a

Oddílovou štafetu budeme muset asi změnit, ale předkládám 
vám ji tak, jak jsme se společně zatím dohodli.

Oddílový výsadek v Ústí nad Labem:

Na oddílový výsadek jsme jeli v pátek z vlakového nádraží. Vlak ze 
Sokolova až do Ústí nad Labem, kde se měl výsadek uskutečnit jel, a 
dokonce bez zpoždění. Do Ústí jsme dorazili až v 18:00 hodin a už 
nezbývalo nic jiného, než najít Dům dětí a mládeže, kde jsme byli po 
celou tu dobu ubytovaní. Ten jsme bez problémů našli, vždyť náš vedoucí 
Matěj zde bydlel.

Po zabydlení jsme dostali hodinu volna, a pak jsme se odebrali na 
Ústecký kopec, abychom pozorovali pod námi městské hvězdy. Ještě jsme 
si zazpívali Pane míru, když jsme se odebrali zpět do DDM. tam jsme se 
najedli a šli spát.

Druhý den hned po snídani jsme si šli prohlédnout město. Ve městě 
jsme si došli na oběd, nakoupili potraviny a v 15:00 hodin jsme šli zpět. 
Odpoledne v 16:00 hodin jsme také navštívili bazén. Tam mě překvapilo 
to, že někteří naši členi jsou tak otužilí, že jdou si zaplavat i ven

Zpátky v DDM jsme si zahráli pár her a udělali Kokyho čínské 
polévky. Matěj nám ke spaní ještě hrál na kytaru a nám se spalo dobře.

Třetí den jsme se nasnídali, uklidili po sobě, promluvili k sobě, a až 
teprve pak jsme se vydali na nádraží. Vlak mělo jako obyčejně zpoždění. 
Ale do Sokolova jsme dojeli.

Výsadek se hodně povedl a já doufám, že příště pojedu zas.
Koky

Jak si můžete přečíst, příspěvek mi dodal Koky. Sice to byl 
příspěvek do DL, ale já jsem si dovolil jej otisknout i v Kapičce. 
Musím však říci, že to byl jediný příspěvek, který jsem dostal !

Dostal jsem ještě jeden (opět od Kokyho), ale ten Koky poskytl i 
do školního časopisu. Proto jej neuveřejňuji, neboť mne tlačí čas a 
já bych neměl čas jej přepsat. Kokymu však děkuji.

Matěj

Březové lístky:



Číslo Přezdívka Jméno Příjmení Adresa

1 Cruise Tomáš Borecký Jiřího z Poděbrad 2018, So

2 Kid David Reismüller Spartakiádní 1958, So

10 Rebeca Petra Černá Nábřežní 1461, So

16 Andy Andrea Veršecká Růžové náměstí 1617, So

17 Ferda František Schramm Nádražní 72, So

18 Papula Mirka Pavlíčková Sídliště Hory 140, Oloví

20 Brčko Zdeněk Bučko Boženy Němcové 665, Chodov

21 Koky Jirka Hruška Citice 193, Citice

22 Cipísek Michal Rothanzl Křížová 155, So

23 Nešika Jirka Rothanzl Křížová 155, So

Brepta Míša Černá Nábřežní 1461, So

Honza Eckstein Plzeňská 1085/1, So

Petr Bečvařík Rokycanova 1466, So

Martina Havlová Jednoty 1298/5, So

Datum Akce Místo, poznámky...
27. 12. 97 - 2. 1. 98 Po stopách Yettiho Broumov

9. 1. 1998 Klubovka DDM

10. 1. 1998 Soutěž ve sjezdu na čemkoliv

16., 17., 18., ledna 98 Akce se nekonají Velká Duha

23. 1. 1998 Klubovka DDM

24.1. 1998 Sběr jahod Hory

30.1. - 2. 2. 1998 Oddílová výprava

6. 2. 1998 Klubovka DDM

7. 2. 1998

13. 2. 1998 Klubovka DDM

14. 2. 1998 Bazén M. Lázně / Cheb

20. 2. 1998 Klubovka DDM

21. 2. 1998

28. 2. - 7. 3. 1998 Tábor vdolků Krásná Lípa

Zelený BL
Zelená je barvou luk a lesů, symbolem nového života, pnoucího 
se k blankytné výši oblohy, začátek cesty, kterou jsi právě 
nastoupil, prvním stupínkem ke vzdálenému vrcholu pyramidy, k 
němuž své oči i úsilí upínáš, uctívajíc přitom hodnoty pravého 
přátelství, které zaséváš a pěstuješ mezi kamarády.

V Ý È E T  N A Š I C H  È L E N Ù :

Nesmíme však zapomínat na naše "větší" členy, kterými jsou 
Эržika, Mašinka, Šakal, Číslo, Aranka.

Důležitější, nebo známější akce:



S                         S
Číslo: 8                                                                                                                               Vyšlo 20. 12. 1997

Vydává oddíl KAPKA - SOKOLOV
S                         S

Tak jsme na konci naší v pořadí deváté Kapičky s číslem 8. 
Tentokrát jsme museli všichni čekat velmi dlouho, než se tato 
Kapička dostala na svět. Je to přibližně tři čtvrtě roku, co vyšla 
Kapička 7. 

Ještě snad nikdy se od posledního vydání Kapičky nestalo tolik 
věcí, jako v tomto posledním případě. A byly to věci a události tak 
významné a tak důležité ! Škoda jen, že jste je zaspali. Ano, zdálo 
se mi, že poslední dobou spíte až přespříliš. Vše teď bude záležet 
hlavně na vás samotných. Chcete-li přeci něco dělat, tak pro to 
musíte i vy sami něco udělat ! Nebo snad chcete, abych i já propadl 
tomuto spánku ? Potřebuji si také odpočinout. A tak byste mi mohli 
občas s něčím pomoci. 

Je však konec kalendářního roku, Vánoce, prázdniny, čas 
pohody... samá krásná slova. Tak se společně snažme, aby tato 
krásná slova měla pro někoho smysl. 

Přeji vám krásné prožití vánočních svátků, bohatého Ježíška, 
dobré vykročení do nového roku a velmi moc se těším na vaši 
spolupráci v nové roce.

Matěj

 

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


