
Kapička číslo 9 doslova dobývá svět. Chci učinit rekord. Ve 
velmi krátkém čase, uprostřed obrovského zaneprázdnění, se 
pokusím vydat kapičku za 3 dny !!! Jen pro orientaci uvedu, že 
předcházející Kapičky si pro svůj vznik vyžádaly přibližně tři až 
čtyři týdny.

Vzhledem k tomuto šibeničnímu termínu nebude tato Kapička 
taková, jako ty předcházející. Zároveň se dopředu omlouvám za 
nepřesnosti a chyby, které jistě vzniknou. (Ne, že by v jiných 
Kapičkách nebyly, ale určitě ne v takové míře.)

Tak s chutí do toho a půl je hotovo...

VÁNOČNÍ  BESÍDKA
Poslední Kapička vyšla přesně v den, kdy jsme slavili 

vánoční besídku. Nevím jak vy, ale já jsem byl s Klubovkou 
na Vánoce - vánoční besídkou nadmíru spokojen. Přesně 
tak, jak jsem si to představoval, to nakonec dopadlo. Jsem 
moc a moc rád, že jste mě pochopili (tenkrát) a udělali to 
právě tak, jak jsem to pokládal za nejlepší.

Měl jsem trochu obavy z nadílky, neboť minulý rok se nám 
stalo, že někdo dostal dárků plno a někdo NIC !  A zrovna ten, 
kdo myslel na ostatní a většině něco donesl...

Proto jsem říkal, každý donese něco každému, ale bude to 
jen nějaká maličkost, blbůstka... A jsem moc rád, že to tak 
bylo. Dárků byla pod stromečkem velká spousta. Byly malé, 
jednoduché, obyčejné, ale moc a moc kouzelné. Vám všem 
za to znovu díky. Při nadělování nezůstalo pouze u těchto 
dárečků. Někdo vybudoval s někým jiným silnější přátelství 
a dal mu dárek i hodnotnější. Díky za to.

Stejně tak díky za všechny dárky, které jsem dostal já, jak 
od jednotlivců, tak od Vás všech dohromady. Ještě jednou 
moc a moc díky. Doufám, že při příštích Vánocích se náš 
oddíl zase sejde a vše dopadne opět tak krásně, nebo ještě 
lépe. 

A co zvláštního se ještě na vánoční besídce stalo ?  Udělili 
jsme dva březové lístky. Jeden Eržice a druhý Brčkovi. 
Oběma první stupeň. Oba dva si jej zaslouží nejvyšší měrou. 
Jsem rád, že jsem opět mohl udělit BL. Navíc s naprosto 
čistým svědomím. Gratulujeme Vám. Moc bych si přál, aby 
to prvním stupněm neskončilo. Vzhůru k další činnosti!



SILVESTR
I letos náš oddíl odjížděl na zimní prázdniny kamsi daleko. Opět jsme 

využili toho, že oddíl KSKD jede do hor, a jeli jsme s nimi. Tentokrát do 
Broumova. S oddílem KSKD jsme jeli ze tří důvodů. 1) Nás by jelo tak 
málo, že bychom neměli kam jet, a navíc bychom to finančně neunesli.  
2) Je dobré některé akce dělat společně s jinými oddíly, abychom 
nepropadli vlastní uzavřenosti.  3) Je to tradice. Již potřetí jsme jeli s 
oddílem KSKD. Poprvé jsme byli v Orlických horách - NÁDHERA, 
podruhé jsme byli v Andělské hoře - Zábavná paní sekretářka, no a 
potřetí letos v Broumově.

Z našeho oddílu jelo celkem pět členů: Andy, Koky, Ferda, Brčko a já 
- Matěj. Sice se nenaplnil můj předpoklad a přání, že nás bude přibývat 
"po dvojnásobku", ale stejně nás jelo více než vloni.

Ze Silvestra mám trochu zvláštní pocity. Celkově se mi tam líbilo. 
(Ostatně zatím se mi líbilo všude.) Mám však jisté výhrady k některým 
věcem. Rumcajs se snad na mne nebude zlobit, když napíšu, že mi 
vysloveně vadilo chování některých jeho členů. Víte dobře, že já 
nesnáším vulgární, neslušná a jiná nevhodná slova. (Ostatně v oddíle je 
nikdo a nikdy nepoužívá.) A tam to dle mých představ trochu moc 
selhávalo...  A nebyl to problém jediný. 

Stejně tak nemohu zapomenout na výpravu na Sněžku. Bylo to 
perfektní a jsem moc rád, že jsme se tam podívali a jeli lanovkou a .... ... 
... a hlavně že jsme to všichni ve zdraví přežili. Od té doby mám však 
několik šedivých vlasů na hlavě navíc a srdce mi vždy také netluče tak, 
jak by mělo...

Zábava byla skvělá a Silvestra jsme také náležitě oslavili. Opět, již 
tradičně, se na Silvestra rozjel bohatý program, který Rumcajs připravil. 
Když jsme museli odjet domů, vůbec se mi nechtělo a nejraděj bych tam 
ještě zůstal dál a myslím si, že i ostatní.

Vzhůru k dalším společným dobrodružstvím.

ROK 1998
Letopočet se přehoupl k novému číslu - 8 a s ním se stalo i pár 

nových důležitých věcí.
Ferda opět vyvěsil plakátky, aby vyzval ke vstupu do našeho 

oddílu. Je úplně skvělé, že si jich všiml i někdo, kdo k nám 
přišel. Byl to Robin - Hood a Martin. Ti se na nás přišli podívat 
23. ledna. Přišli i druhý den do tělocvičny a přivedli s sebou 
Hoodovu sestru Elišku - Lízu. Nakonec přišla ještě Miky. Všichni 
k nám zatím poctivě chodí a jsme s nimi moc spokojeni.

PLZEŇ
Na pololetní prázdniny jsme se vydali do Plzně. Sice nás jelo 

málo, ale já sám jsem říkal: "Je to zbytečně drahé. Máte-li málo 
peněz, šetřete na Tábor vdolků a na tuto výpravu raději nejezděte." 
A většina (všichni) to snad tak pochopila.

V Plzni jsme se setkali s Mašinkou (Markem) a také s Janou. Tu 
ostatní ještě neznali. Společně jsme se vypravili na obhlídku Plzně, 
věže na náměstí, nové synagogy a vlakem jsme zajeli do Starého 
Plzence a tam se vyšplhali na rotundu.

V neděli jsme se ještě před odjezdem stihli zajet na Slovany 
vykoupat do bazénu. Bazén je to velký - 50 metrů, ale nikdo 
neuplaval víc jak 10 metrů, neboť v bazénu je i tobogánek a většinu 
času Kapky jezdily právě na něm.

Odpoledne jsme se rozloučili s Plzní a vydali se vlakem domů 
směrem Cheb - Sokolov.



S B Ě R  J A H O D
Jo, jo, už je pěkně zima, taky padal sníh a to je nejvyšší čas vydat se na jahody. 

Že je to nesmysl ?  Ale nesmysl !  Smysl to má !  Znáte přece tu pohádku o dvanácti 
měsíčkách, ne ? 

Tak tedy i letos, již potřetí, se náš oddíl Kapka vydal na sběr jahod. Možná 
někteří cestující ve vlaku nevěřícně sledovali košíčky na jahody, ale my snad 
alespoň jednoho měsíčka ukecáme. (A doufáme, že to nebude zrovna prosinec.)

Vlak nás dovezl do Oloví a odtud doslova šplháme do kopce a kopců na bývalou 
osadu Hory. Cesta je dost namáhavá (Srpen jeden! Neví, kam by se před námi 
uchýlil!), a tak si zpestřujeme den při odpočinkových hrách. Musíme se trochu 
vydýchat, a tak hrajeme jen neškodné hry typu: Sprintuj, co můžeš, Kdo tam doletí 
první, ...) ... když v tom na nás volá Šakal (opravdu s velkým Š), že již objevil 
místo, kde se ten rok (souhrnný název pro všech dvanáct stařečků) nachází.

Rychle balíme a vydáváme se směrem k teplu.
Ještě pár nezbytných organizačních opatření (nebuďte na měsíčky hrubí, 

nepoužívejte násilí, nemá smysl oblbovat Listopada, či Ledna, jahody jsou takové: 
červené dobré - nesbírejte ty nevoňavé a ...). Potom startovní výstřel (jen jako, 
nesnášíme zbraně) a už se Kapky rozprchávají po lese. Netrvá to dlouho a už se zde 
objevuje první úspěšný nálezce a v košíčku si nese jahodovou dobrůtku. Za ním v 
zatáčce lesa se rýsuje další silueta a za ní další a další. Ke svým značkám teď 
přibíhají jednotliví členové a nosí si jahůdky, které se jim podařilo v lese získat. 
Skoro hodinu trvalo, než se tento maratón zastavil.

Spočítali jsme, kolik těch "jahod" vlastně Kapky našly, a docházíme k číslu 74. 
Znamená to, že tři jahody zůstaly v lese. Letos totiž bylo pro účastníky připraveno 
rovných 77 (sedmdesát sedm) různých jahodových dobrot všeho možného druhu.

Vítěze čeká ještě jeden úkol, a to: najít si odměnu (kromě toho, že našel jahod 
nejvíce). Hledá, hledá, přímo čmuchá, ale "to" najít nemůže. A zase přešel těsně 
kolem, když v tom se shýbá a GÓÓÓL .... tedy vlastně huráááá. Kid, který letošní 
podnik "Soutěž ve sběru jahod" vyhrál, našel lahvičku šampaňského. Ale nebojte, 
samozřejmě, že nealkoholického (tzv. rychlé špunty) a jak jinak, než jahodového. 

Rychlý špunt opouští rychle hrdlo láhve a všichni se mohou s vítězem napít.
Ještě se nám nechce domů, tak blbneme na louce, házíme po sobě sněhové koule 

a vůbec máme "DOST". 
Sice ani letos nám počasí nevyšlo tak, jak bychom si přáli (zřejmě někdo 

měsíčky prosil už dříve - švindlíř), ale přece jen nějaký sníh byl, a tak můžeme 
říci, že se nám ta letošní výprava opravdu pěkně povedla.

A Cintaniny/ Klapičky z dnešního dne ?
Taky byly. Tak například, když si Ferda z lesa přinášel asi tak třetí jahodovou 

věc, hodil si ji na batoh, podíval se na ni a povídá: "Ty jó, zrovna jahodový!"... (To 
by člověk nečekal ...)

LUH - SVATAVA
21. února jsme se vydali naším známým směrem. Dojeli jsme vlakem 

do Luhu a chtěli jsme dojít pěšky na Komářiště. Cestou jsme si zahráli 
několik her a nakonec jsme se rozhodli, že na Komářiště nepůjdeme a 
raději prozkoumáme nějaké nové cesty, kudy jsme ještě nikdy nešli. 
Nakonec jsme došli až do Svatavy, odkud jsme jeli domů autobusem. 
Tato výprava byla také docela povedená.



Kristýnka 0 Kid 5

Líza 0 Soňa 5

Honza 1 Koky 5

Marcelka 1 Pavla 7

Maruška 2 Zuzana 8

Robin 3 Dana 9

Nikola 4 Lukáš B. 11

Lukáš H. 4 Exot 19

Ferda 4 Láďa 24

TÁBOR VDOLKŮ
Proč se letošní výprava na jarní prázdniny jmenovala Tábor vdolků ?  

Protože se Matěj rozhodl, že se alespoň trošičku přiblíží paní 
Eichlerové, která upeče 150 vdolků za 2 hodiny. Nechtěl jsem její 
rekord nějakým způsobem "trhnout", to ne, ale řekl jsem si, že když to 
umí ona a když o tom zpíváme v oddílové písničce, nebylo by na 
škodu vdolky také někdy upéct. Ale o tom až na konci...

Stejně jako minulé dva roky jsme se stejnou cestou vydali na naše již 
oblíbené místo do Krásného Buku. K večeru jsem dorazili na vlakovou 
zastávku a pěšky se vydali na základnu. Letos nám však trošku pomohl 
Jirka, který nám ta nejtěžší zavazadla vyvezl nahoru autem. Také nás 
zasponzoroval, za což mu moc děkujeme (za obojí).

Vše probíhalo jako obvykle. Tentokrát nás jelo 18, avšak z oddílu jen 
jedna třetina, tedy jen šest Kapek. (Kid, Hood, Líza, Honza, Ferda a 
Koky) také s námi jela Eržika, ale hlavně Šakal. Navštívili jsme téměř 
všechna známá místa a nově jsme se šli podívat na rozhlednu. 
Podrobnosti dost dobře neznám, neboť já jsem byl v tu dobu ještě 
"práce neschopný" a výpravu vedla Eržika. Mám jen pár informací a ty 
jsou dost zkreslené, neboť každý říká něco jiného. Vím jen, že když se 
skupinka "mladých turistů" vrátila, většina z nich si stěžovala: "To byla 
děsná túra. Ježíši, mě bolí nohy! S Eržikou už nikam nejdeme. 
Zabloudili jsme !!!  Já necítím celé tělo..." Jen Maruška (téměř nejmladší 
účastnice) přišla a řekla: "To byl tak nádherný výlet !" Co si mám o tom 
tedy myslet ?

Byli jsme se také opět podívat ve skalách a byla u toho i docela 
zábava. Viď Eržo, Šakale i Kide ?!

Hráli jsme soutěže na družstva, vymysleli jsme nová přísloví a také 
naplno rozjeli Almaru.

Jeden den jsme opět vyrazili do Varnsdorfu do bazénu. Byli jsme 
tam dopoledne, kdy jsou děti ve škole a dospěláci v práci, takže jsme 
skoro hodinu byli v bazénu úplně sami.

A co se dělo poslední den ?  Pekly se vdolky. A víte, že skoro jako v 
té písničce ?  Opravdu jsme je pekli něco přes dvě hodiny. 
Samozřejmě, že jsme je nepočítali, ale mohlo jich být právě 150. Tak 
jaképak copak?!

A jestli se nám chtělo domů ?  Rozhodně nechtělo. Velmi - moc neradi 
jsme opouštěli náš domov, kde jsme trávili společné chvíle celý týden. Ale co 
naplat, prázdniny pomalu končí a my opět musíme do škol. Tak třeba zase za 
rok....

Co  j e  t o  v l as tně  ta  A lmara?

Almaru vymyslel pan Jaroslav Foglar - Jestřáb. My 
jsme si tento název vypůjčili a prvně jsme Almaru ve 
větší míře využili letos na Táboře vdolků, který se konal 
o jarních prázdninách.

Ne vždycky se všichni chovají tak, jak by měli. A proto 
je třeba tyto dobrovolníky nějakým způsobem odměnit. 
takový hříšník se napíše na papír (do Almary). No a 
když je nějaká práce, kdy se všichni hrnou (na druhou 
stranu), sáhne se do Almary a jeden dobrovolník se 
vyloví. Ten pak dobrovolně daný úkol musí splnit. Že to 
není dobrovolnost ?  Ale je !  Nikdo ho přeci nenutil, aby 
se choval tak, aby byl zapsán do Almary.

Ale nemyslete si, že se jedná o tzv. levnou pracovní 
sílu. To ne. Úkoly jsou jednoduché a hravě zvládnutelné. 
Tak například na Táboře vdolků to bylo: Umýt nádobí, 
utřít nádobí, donést uhlí, zamést...

Tady v tabulce máte přehled, kdo byl kolikrát v Almaře.

Celkem se vypsalo: 115 Almar

Odpracováno: 86 Almar



TEXT PÍSNIČKY
Na táboře byly vymyšleny další tři sloky do naší oddílové 

písničky "Pekla vdolky":

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 o 100.
Vdolky budou k večeři, už se dělá těsto.

OSLAVA ODDÍLOVÝCH NAROZENIN
Už nám jsou tři. Tedy už nám jsou tři roky. Tedy našemu oddílu už 

jsou tři roky. Páteční Klubovku konanou 13. března 1998 jsme 
věnovali právě těmto oslavám. 

Začali jsme se scházet v pátek po 16- té hodině v DDM. Věděli 
jsme, že budeme moci v DDM přespat do druhého dne, ale ne 
všichni mohli s námi zůstat přes noc. Proto se také program odvíjel 
tak trochu na přeskáčku.

Hráli jsme různé hry, povídali jsme si, také jsme hlavně mlsali. 
(Měli jsme i dort a letos byl ve tvaru mašinky. Dort nám upekla 
Papuly maminka - Velká Papula - moc jí děkujeme.) Během večera 
jsme slavnostně přijali do oddílu nováčky Lízu a Hooda. Také jsme 
jim udělili Žlutý kvítek. Žlutý kvítek jsme udělili i Honzovi.

Jeden z neslavnostnějších okamžiků nastal, když jsme udělili 
Šakalovi březový lístek prvního stupně - zelený. Jsem moc rád, že 
jsem mohl Šakalovi BL konečně předat. Měl jsem jej pro něj 
připravený již na Táboře tajemné truhly, ale on se nemohl ze 
zdravotních důvodů zúčastnit. Ze stejných důvodů nemohl přijít ani 
na naši vánoční besídku. Ještě jednou Ti Šakale děkujeme a přejeme 
Ti sílu do další činnosti.



Umístění Kdo Body % Docházka % Body Stav
1. Kid 118 89 128 ☺

2.-3. Brčko 107 67 116 ☺

2.-3. Cruise 107 78 116 ☺

4. Ferda 103 100 111 ☺

5. Líza 93 89 101 ☺

6. Koky 90 67 97 K

7. Honza 86 78 93 ☺

8. Robin 81 67 88 K

9. Tamagoči 77 44 83 K

10. Nešika 73 44 79 L

11. Papula 64 33 69 L

12. Cipísek 56 44 61 L

13. Miky 55 44 59

14. Martin 51 44 55

15. Martina 41 22 44 L

16. Rebeca 22 22 24 L

17. Andy 14 11 15 L

OČ Přezdívka Jméno Příjmení Družina

1 Cruise Tomáš Borecký Zelená

2 Kid David Reismüller Zelená

10 Rebeca Petra Černá Černá

16 Andy Andrea Veršecká Zelená

17 Ferda František Schramm Černá

18 Papula Mirka Pavlíčková Zelená

20 Brčko Zdeněk Bučko Zelená

21 Koky Jirka Hruška

22 Cipísek Michal Rothanzl Zelená

23 Nešika Jirka Rothanzl Černá

25 Honza Eckstein Černá

27 Tamagoči Petr Bečvařík Černá

28 Martina Havlová Černá

29 Líza Eliška Kovářová Zelená

30 Hood Robin Kovář Černá

NZ Miky Lucka Saletová

NZ Martin

SEZNAM  ČLENŮ
JAK  TO  DOPADLO  V  ÚNORU  ?  



Datum Den Co - jako Poznámka

3.4. Pátek Klubovka

4.4. Sobota Bazén  Mar. Lázně

10.4. - 12.4. Pátek - Pondělí Velikonoční oddílová výprava

17.4. - 19.4. Pátek - Neděle Den Země - Cyklovíkend (KSKD)

24.4. - 26.6. Pátek - Neděle Schůzky se nekonají   -  DuLŠ

1.5. Pátek Klubovka Příprava na DM

7.5. - 10.5. Čtvrtek - Neděle Duhový most v Praze     -     Jen vybraní

15.5. Pátek Klubovka

17.5. Neděle Kuličkiáda, Fran. husa  -  účast povinná

22.5. - 24.5. Pátek - Neděle Měděnec (KSKD)

29.5. Pátek Klubovka

5.6. Pátek Klubovka Příprava na IS

6.6. Sobota Indiánská stezka Sokolov

7.6. Neděle Indiánská stezka

12.6. - 14.6. Pátek - Neděle Westernové městečko (KSKD)

19.6. - 21.6. Pátek - Neděle Rytířská klání na hradě Lokti (Škeble)

26.6. - 28.6. Pátek - Neděle Poslední oddílová výprava

Umístění Kdo Čas Body

1. Rebeca 0:14,59 10

2. Martina 0:16,94 9

3. Brčko 0:28,64 8

4. Kid 0:38,77 7

5. Ferda 1:41,73 6

6. Honza 1:59,86 5

7. Líza 2:23,67 4

8. Robin 3:04,67 3

9. Tamagoči 3:24,81 2

10. Cruise 4:51,26 1

TĚLOCVIČNA
Dne 21. března 1998 jsme byli v tělocvičně. Nejprve Kapky hrály 

basket (opět se neobešlo bez jistých problémů...). Potom jsme si 
zasoutěžili na body. Úkolem bylo dojít poslepu k míči a co nejrychleji jej 
uchopit do rukou. 

Ve zbytku času jsme hráli volejbal.

Jak dopadla soutěž v tělocvičně ?

Výčet těch nejdůležitějších a nejznámějších 
akcí do konce roku:   

Upozorňuji, že je to pouze informativní přehled. Akce se mohou 
změnit, vypustit, jiné mohou přibýt a také se mohou přesunout. Je 
důležité si na Klubovkách zapisovat, co se bude dít, nebo se řídit 
pokyny, které vám doručím.
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To je konec !   Tedy to je konec naší další Kapičky. (I když říci: 
To je konec....) Bohužel jsem ji nestihl vydat v termínu, ve kterém 
jsem chtěl (to jest do Klubovky konané 20. března 1998), ale i tak 
jsem to stihl dost rychle.

Celkově jsem to stihl za 5 dnů se vším všudy. (Práce na počítači 
- 18 hodin + výtvarné zpracování + malá korektura + tisk.)

Přál bych si, aby vše vycházelo jako tato Kapička. Ne vždycky se 
všechno daří, a přestože jsme již dost sehraný tým, musím říci, že 
máme i dost nedostatků. A bohužel ty nedostatky se ukazují 
(samy) mnohem snadněji, než to dobré. Proto se musíme snažit 
všechno to dobré co nejlépe prodat.

Opět nám v oddíle vznikl problém. A to problém ne zrovna malý. 
Teď, když píši tyto řádky, ještě nevím, jak to všechno dopadne, ale 
vy, až budete Kapičku číst, budete vše znát, bude Vám to jasné. 
Doufám jen, že to dobře dopadne.

Mám na konec ještě jednu výzvu: Já vím, říkal jsem Vám to 
teprve 3333 krát, ale opakování je matka mudrců (jak by jistě řekl 
Robin), a tak: Moc a moc Vás prosím, také mi alespoň někdy něco 
řekněte. Pokud to nebudete dělat (nechci vyhrožovat), jednou se 
stane, že já Vám také něco neřeknu. Třeba něco moc 
důležitého....

Ale co, už nám začalo jaro (počasí to ještě neví), tak se dejme 
do práce. Nejdřív se musíme všichni probudit ze zimního spánku, 
no a potom....

Vzhůůůůůru

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


