
Dopis 
 

Ahoj lidičky, velice vás všechny zdravím. Už po přibližně měsíci 
jsem zprovoznil Kapičku s pořadovým číslem 14 alespoň 
do elektronické podoby -> no jo, oddíl spěje kupředu – oddílový 
časopis v elektronické podobě nemá každý. 

Podařilo se mi sehnat program, který umí vytvořit soubor PDF, 
který otvírá program Adobe Acrobat Reader. Díky tomu si můžete 
Kapičku v klidu prohlídnout. Kapičku jsem tvořil společně s verzí 
5.0.5 CE a samozřejmě mými písmy. Proto mohu zaručit, že v této 
kombinaci se otevře Kapička tak jak má. U Tleskače jsme zjistili, že 
nejnižší možná verze, která v pořádku otevře obrázky je verze 4.0. 
K mailu přikládám ještě www adresu, na které je možno Adobe 
Acrobat Reader stáhnout. 

 
Prosím omluvte trošičku zpožděná data, ale měl jsem v plánu vydat 

Kapičku trochu dříve. Snažil jsem se alespoň zaktualizovat štafetu, 
družiny a seznam členů. Ale stejně nemám všechny informace, tak 
jsou v těchto místech mezery. Také jsem zjistil, že hlavně v mém 
případě nejsou věci tak černé, jak jsem si myslel /až na ty prázdniny/. 
No uvidíme, jak to bude. 

Děkuji za pochopení. 
Ahoj Cruise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S                         S 
  Číslo:  14                                                                    Mělo vyjít 1.9.2002  
                                                                                         Vyšlo 10.10.2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vydal oddíl Kapka Sokolov - Cruise 
S                                                                                                    S 
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 Ahoj Kapky, už je tu zase začátek školního roku a já se opět snažím 
sesmolit pro vás pár písmen, slov řádek, stránek – no prostě něco jako 
časopis. Od toho mého prvního a zatím posledního jsem se i poučil, 
tak doufám, že v tomto najdu méně chyb, než bylo v tom posledním. 
 
 Chtěl bych tímto poděkovat Matějovi, protože vy to sice ještě 
nevíte, vlastně teď už asi jo, Matěj hledal, až našel prostor. Z tohoto 
prostoru mnoha možnými i nemožnými silami vznikla vůbec první 
opravdová klubovna oddílu Kapka. Také bych chtěl velice poděkovat 
Eržice, která umí velice pěkně malovat. O tomto jejím umění se i vy 
můžete přesvědčit na stěnách klubovny. I když jsem ještě neviděl 
dokončenou práci, to co jsem viděl mi stačí k tomu, abych mohl říci, 
že Erža UMÍ. Dále chci ještě poděkovat Matesovi, který měl 
vytrvalost a maloval a maloval dokud zeď byla bílá a nepadala. V tom 
mu pomáhal i Ferda. Samozřejmě moře času strávil v přeměně 
prostoru na klubovku i Matěj, kterému patří mnohé a mnohé díky. 
Mohu říci, že já jsem se nedotkl ani válečku ani barvy. Nemohu ani 
říct, že jsem pomáhal po těch pár hodinách utírání lišt. Ale slyšel 
jsem, jak to byla nelehká práce. Všem jmenovaný /i nejmenovaným – 
snad žádný nebyl/ patří má velká poklona. 

Cruise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Všichni na Edisonově chatě                            Čertovy hlavy 
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Mám, 
větší jsem ještě neviděl. 
Je tak velký, 
že se mi nevejde do dlaně. 

Rýžování českých granátů 
24. – 26.5.2002 

 
 Není to poprvé, co jsme se vypravili do Postoloprt. Není to poprvé, co 
jsme sem jeli kvůli nedalekému nalezišti českých granátů. 
V pátek 24.5.2002 odjíždíme vlakem do Postoloprt. Hlavním důvodem 
této výkendovky je sobotní výlet do Třebívlic a dále pěšky až 
k nedalekému nalezišti českých granátů. Když jsme se v sobotu 
ke granátům dostali, každý hledal jak mohl. Někteří si dokonce odváželi 
písek z potůčku, v němž mohli být granáty, i domu v lahvích. Věřím, že 
si každý něco odvezl. 
 Potom, co jsme přijeli ze sběru granátů, se šla většina hledačů těchto 
malých kamínků umýt do bazénu. Aby se neřeklo, tak si šli i zaplavat 
nebo do sauny. 
 Další den se část výpravy jela podívat do nějakého muzea a část se šla 
podívat do Archeologického skanzenu v Březnu u Loun. Potom rychle 
nazpět uklízet, protože za pár hodin už jedeme domu. 
 Nutno říci, že na této výpravě nebyl jen oddíl Kapka, tedy: Mates, 
Cruise, Edison, Pěnička, Ferda, Dutohlav, Cipísek, Tleskač a Matěj, ale 
také pár lidí od Matěje ze školy: Libor, Tomáš, Zuzka, Tomáš a Dan. 
Také s námi bylo několik dětí z loketské základní školy s jejich 
učitelkou Jitkou Fialkou. 
 Granátů bylo dostatek, bylo to super. 
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     Jeden z členů 
  

V minulém čísle jsem představil dívku, a 
proto pro změnu dnes je to kluk. Kterého 
určitě všichni znáte. Největší milionář z nás – 
Tleskač. 

Fakta, která mám já. Do oddílu chodí 
čtvrtým rokem. Je nositelem 1. stupně Březového lístku. Svou 
přezdívku získal podle hry, Tleskačky, ve které se mu dříve moc 
nedařilo. Jinak musím říci, že pro oddíl dělá i věci navíc, jako 
například příspěvky na naši internetovou stránku a do oddílového 
časopisu. Také jak už jsem naznačil, vždy připravuje hru Milionáře 
Kapky. 
 Co vím já, tak kromě jeho zájmu o oddíl se zajímá také ve velké 
míře o chemii – je prostě rozený chemik /Tleskači, ale dávej pozor co 
děláš/. Také často jezdí na kole. No uvidíme, co nám řekne on sám. 
 
 Fakta: 
 
Věk:  17 let                  Výška:  180 cm                  Hmotnost: 65  kg 
 
 Jeho odpovědi na naše otázky: 
 
1) Jakých vlastností si velice vážíš? 
  Přátelství, upřímnost, tolerance, pochopení a věrnost 
2) Co se Ti v oddíle líbí? 

 Velmi pěkný kolektiv s hlubšími vztahy a nádherná atmosféra 
při jakékoliv akci 

3) Co se Ti v oddíle nelíbí? 
 Relativně malá samostatnost členů a špatné plnění nějakého plán 
či zásady 

4) Co děláš ve volném čase? 
 Snažím se co nejvíce jezdit rekreačně na kole cross-country. 
Dobrovolně se vzdělávám v tom, co mě baví … 
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           Indiánská  stezka 
                                              8.6.2002 

 
Indiánská stezka je takové menší prověření znalostí 

účastníků tohoto závodu v mnoha oblastech, jako jsou 
například rostliny, české hrady a zámky, ochrana přírody, 
ryby apod. Ale také sem patří prověřování dovedností 
znalostí k nim potřebné jako jsou například střelba z luku, 
azimuty, odhad vzdálenosti a stavba ohňů a jiné. 

Jako předchozí roky, tak i tento rok, regionální kolo 
této soutěže organizoval Rumcajs a KSKD. Oddíl Kapka 
stejně jako předchozí roky Rumcajsovi s organizací letošní 
Indiánské stezky pomáhal. Mimochodem nejlepší družstva 
ze všech kategorií postupují do celorepublikového finále. 

 Indiánská stezka se už druhým rokem koná v Areálu zdraví a v blízkém 
lesíku v Sokolové. Dříve se konala v Rokli zlaťáků nedaleko Sokolova. 
 Letošní stezka se konala 8. června v sobotu. Nejdříve to vypadalo, že 
bude pršet, ale nakonec bylo pěkné počasí. Ráno jsem s Rumcajsem ještě 
prošel a připravil trasu. Potom už toho ale moc o průběhu nevím, protože 
jsem jako i jiní byl na stanovišti. Já jsem byl na stanovišti stavění ohňů, 
nedaleko mne byl Matěj, který měl zjišťování azimutů, blízko byly také 
Líza s Pěničkou, které měli střelbu z luku a odhad vzdálenosti. Někde v 
lese byl ještě Mates a Hood, kteří měli nějak zorganizovat přechod přes 
lanovou lávku. A ještě někde, vůbec nevím kde, byl Ferda. 
 Škoda jen, že se nedostavilo více lidí z oddílu a také že nikdo 
nesoutěžil. Protože věřím, že by se členové našeho oddílu mohli umístit na 
předních místech. Jelikož jak vzpomínám, tak se členové oddílu 
na předních místech v regionálním kole poslední roky opravdu pohybovali 
a nejednou byli také na celorepublikovém finále. 
 Tak snad za rok na další Indiánské stezce. 
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Pěší výlet podél Ohře 
1.5.2002 

 Jednoho krásného sobotního dopoledne jsme se vypravili ze Sokolova 
podél řeky Ohře. Pomalu, v klidu jsme došli až do Lokte k Loketskému 
hradu. Zde jsme chvíli poseděli a potom jsme šli na autobus, který nás 
odvezl domu do Sokolova 
 Nádherná procházka sobotního dopoledne. 
 Tuto procházku jsme absolvovali s Olinou a s dětmi z její třídy. 
Absolvovali ji Matěj, Cruise, Pěnička, Tleskač, Líza, Dutohlav, Králíček, 
Cipísek. 
 

O poklad Černého delfína 
13.4.2002 

 
 S nápadem oživit hru z prostředí Foglarovek přišel Mates, který si 
pro nás celou hru připravil. Hra spočívá v tom, že všichni hledají poklad 
ukrytý někde v lese. Ale správnou cestu můžeme nejít jen na základě 
indicií. 
 Všichni jsme se sešli na Podlesí a odtud jsme šli dále k železničnímu 
mostu. Zde jsme dostali první indicii a tím také tato hra začala. Postupně 
jsme při hře zažili menší výstupy na skálu, procházku do strmého kopce, 
ale i takové méně pěkné věci jako chůze po cestě. 
 Podle indicií jsme došli až k řídkému lesu. Zde jsme se rozdělili na 2 
skupinky. Mates nám řekl, že zpráva je před námi, jen je potřeba najít její 
části a správně podle čísel je poskládat. Potom co jsme vysbírali všechny 
papírky se slovy přišlo jejich vyměňování a následné alespoň přibližné 
rozluštění zprávy. Obsah zprávy nás zavedl až k jedné z posledních indicií 
a od té už to bylo jen krůček k pokladu. Máme ho. Je to měšec 
s čokoládovými dukáty. Každý dostal plnou hrst a můžeme jít společně 
do Sokolova. 
 Hledači pokladu byli: Cruise, Tleskač, Cipísek, Hopík, Edison, Matěj a 
organizátor hry: Mates 
 Dvě z indicií, které nám Mates zanechal:  Ve vodě stojím, vodu drásám, 
oř se o mne opírá a vás přestojím.  ;   Váhu věků držím, ač na mne světlo 
svítí, světla nikdy nespatřím. Jen tma a chlad je mi společností. Kdo mne té 
váhy sprostí? 
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Oddílový kroj 
 
 Co to vlastně oddílový kroj je a proč se nosí? Hledal jsem na mnoha 
místech, které mám k dispozici, ale v žádném materiálu oddílu Kapka 
(Internet, Kapičky, …) se nic takového nepíše. Tak se vám pokusím něco 
napsat já. 
 Kroj, jak tak prohlásil Šafránek z básníků, slouží k tomu, aby hoši, kteří 
bydlí na vesnicích poznali při výběru nevěsty, jaká dívka není z jejich 
vesnice => z rodiny. A samozřejmě bylo to tak i s děvčaty. 
 Ale teď už trochu vážně. Podle mne jeden z důvodů, proč kroje jsou, je 
opravdu takový, aby se oddíly a různá sdružení od sebe rozpoznala – 
odlišila se barvami košil a šátků. Vždyť pokud už jste byli na nějaké 
takové větší akci, tak jste sami mohli vidět ty různé kroje. Dalším důvodem 
jsou slavnostní okamžiky, které mají všichni, ať už sdružení, tak jednotlivé 
kluby a oddíly. Podívejte se na náš oddíl – Narozeniny, Vánoce, … . Také 
nosíme oddílový kroj.  
 
 
 
                             zeleno - černý šátek 
 
                                                                                             zeleno - černý šátek 
                      oddílový znak 
 
 
 
                        místo pro ocenění 
  
                              zelená košile 
 
 
                                                                                        oddílový znak 
                         černé (tmavé) kalhoty 
 
 
 
 
                                         
                                                                                                Uzel přátelství 
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Tábor indiánů 
10. – 19.8.2002 

Tupadly u Mělníka 
 

 Už je zase školní rok za námi, za chvíli budou končit i letní prázdniny a 
my vyrážíme na tábor. Tentokrát je to Tábor indiánů ve „Stupadlech“. 
 Byl pěkný slunečný den a my jsme vyjeli celkem nevinně vlakem 
do Mělníka a potom autobusem do Tupadel, kde má Edisonovo rodina chatu. 
Edison na nás již čekal u autobusu a dovedl nás k jejich chatě. Zbytek 
prvního dne jsme odpočívali po vyčerpávající cestě. V neděli po obědě jsme 
šli pouštět lodičky z kůry – to byla hra připravená Dutohlavem a Albertem. 
Potom jsme se šli trošku projít po okolí. Podívali jsme se na několik skal, 
které Edisonovi pojmenovali a do chaty nás zahnal až menší déšť. V pondělí i 
v úterý nám ošklivě pršelo, a to nejen nám, ale i na jiných místech republiky. 
Proto jsme zůstávali v chatě. Sledujeme jen v TýVý bedničce jak jsou kolem 
řeky Vltavy a Labe záplavy. Ve středu už bylo počasí úplně v pohodě, obloha 
byla nádherná. Naneštěstí ale vlivem dešťů předcházejících dnů - jak už jsem 
dříve naznačil - se rozvodnila řeka Vltava s některými jejími přítoky, dále pak 
voda z Vltavy dosti přeplnila Labe. Stala se nešťastná událost v České 
republice: řeky zaplavovali města a vesnice, neunikla ani Praha. Kolem 
našeho obydlí však žádná řeka netekla a chata byla i vysoko nad vesnicí. Pod 
vodou byla i železniční trať z Mělníka a silnice do Mělníka, po které jsme my 
měli v sobotu autobusem odjíždět domu. O tomto jsme se přesvědčili 
na vlastní oči. I když nám náš kamarád Marek našel vlakové spojení, pomocí 
kterého by jsme se dostali v sobotu, později i v neděli, domů, tak jsme se 
dohodli, že domů pojedeme až v pondělí. Takže jsme měli dva dny tábora 
navíc, za které jsme toho mnoho stihli. Takže ve středu jsme vyšli odpoledne 
na konečně nějaký větší výlet po okolí. Vyšli jsme k několika do pískovcové 
skály vytesaným sochám. Šli jsme k Mordochovi a k Sedmi chlebům – ty 
jsme však nějakým záhadným způsobem minuli. Ale viděli jsme Hada a 
Harfenici. Na cestě zpátky pro nás Edison připravil hru „Najděte mě“. A další 
den byl za námi. Nějakou část cesty bylo povoleno dorozumívání pouze 
prstovou abecedou – test prstů. V čtvrtek jsme vyrazili na druhou stranu. Šli 
jsme do Želíž a z Želíz k Čertovým hlavám a ke Klácelce, to byly opět 
vytesané útvary ve skále. Od Klácelky už to nebylo daleko do Liběchova, tak 
jsme se šli poprvé hromadně podívat na tu spoušť, kterou řeka provedla. 
Vylezli jsme na nejvyšší bod v Liběchově, což byla taková skalka s kostelem, 
a viděli jsme jak je všechno pod vodou – silnice, železnice a několik domů. 
Po těchto nepříliš šťastných pohledech jsme se vraceli zpátky do Tupadel. 
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V pátek jsme si udělali výlet ke Království. Mimochodem k jídlu byla ňamka 
– byla Matějanda. V sobotu bylo nádherně slunečné ráno. Potom trochu 
příjemně sprchlo, ale opět se obloha nádherně vyjasnila. Nevím jak je to 
možné, ale žádný výlet se nekonal. A v neděli, ač se to zdá nemožné, jsme 
stihli jen hodinu na koupališti v Želízech. Potom byl ještě večer samozřejmě 
závěrečný táborák, kde se mluvilo, zpívalo a hrálo na kytaru. V pondělí jsme 
vstávali brzo ráno. Uklízeli jsme, balili jsme si a také brzy ráno jsme šli 
na autobus, který měl jet. Autobus naštěstí jel, protože pokud by nejel, 
nastupovala by ta horší varianta B - ranní procházka s batohama 
do Liběchova na vlak. Autobusem jsme se dostali do  Mělníka, kde jsme stihli 
nějaký zpožděný vlak. Z Mělníka do Ústí, z Ústí do Chomutova, 
z Chomutova do Karlových Varů a z Karlových Varů do našeho Sokolova. I 
když jsme měli přijet až v sedm večer, tak díky tomu, že jeli autobusem a 
stíhali jsme vlaky, o kterých jsme pomalu ani nevěděli, tak jsme do Sokolova 
přijeli kolem druhé hodiny. 
 Tím skončil náš letošní letní tábor. Chtěl bych tímto poděkovat Edisonovi 
za umožnění pobytu v Tupadlech. Také samozřejmě všem zúčastněným, kteří 
s námi byli. Určitě se vám v Tupadlech líbilo jako mně – to jest moc, moc, 
moc, … . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Foto u Hada                                              
                                                 Kapka ve skalách 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          Harfenice 
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a co říkají ostatní na tábor: 
 Díky Vám za příjemné chvíle, zážitky a zkušenosti, díky kterým si 
uvědomujeme tu pravou hodnotu života. 
 Přejeme oddílu Kapka nekonečně mnoho pohodových let. 
     Vážíme si Vás                      Líza a Pěnička 
 
 Tento tábor se mi líbil už proto, že jsme se po dlouhé době zase sešli v hojném 
počtu. Přestože nám ze začátku počasí moc nepřálo a navíc ještě přišla velká voda, 
která sice byla daleko od nás, ale i přesto nám nemile znepříjemnila náš pobyt 
na Edisonovo chatě. Několik dnů ovšem bylo i pěkně a tak jsme stihly obejít skoro 
vše co jsme měli v plánu. Myslím si, že tento podnik se povedl zvláště už proto, že 
se naše řady rozrostly o další kapku a to o Davida prozatím zvaného Dutohlav.                               
                                                                                                                         Albert? 
 
 Moc jsem se těšila, jak strávím týden s Kapkou /bez rodičů :o))/. Po dlouhé 
době jsme vyrazili někam i o letních prázdninách. U Edisona na chatě to bylo fakt 
super. Povodňová krize ČR nám nezabránila podnikat výlety do okolí. Viděli jsme 
mnoho výtvorů Václava Levého z 19. století, bylo to úžasné. Obzvlášť jsem 
obdivovala Čertovy hlavy a Klácelku, ale Had a Harfenice byly neméně nádherné. 
Nakonec jsme si tábor nedobrovolně o dva dny prodloužili. Mně osobně to vůbec 
nevadilo. Klidně bych tam ještě zůstala, i když jsem se už domů celkem těšila. Moc 
se těším na další akci Kapky. Nakonec jsem se vůbec loučit nechtěla. Byl to super 
týden!!!                                                                                                             Hopík 
                                                                    (jak nakreslil u jedné z her Cipísek) 

 … a co mají na               ostatní: 
 Tleskač – budoucí kandidát na Nobelovu cenu a průzkumník adrenalinových 
míst. Jsme rádi, že ho máme, jelikož zpestřuje činnost oddílu. Je dobrým přítelem a 
poradcem všech … 
 
 Tleskač (dále už jen Chemik) je zvláštním členem našeho oddílu. Chemik proto, 
že obdivuji co všechno z té chemie, která lezla většině našeho osazenstva na nervy, 
umí, ba o kolik víc si i pamatuje. Když se Chemika někdo zeptá z čeho je to a nebo 
tamto, ve většině příkladů vám z hlavy vysolí vzorec, ani nemrkne. Vy taky 
nemrknete jen na Chemika nevěřícně koukáte s otevřenou pusou. Je to ovšem také 
jeden z nejaktivnějších členů, jelikož skoro na každé větší akci, má skoro pokaždé 
připraveného Milionáře nebo něco jiného. Dále už mě napadá jen pár slov. 
 Tleskač je Chemik a ten je chemik. 
 
 Tleskač už chodí do oddílu 4 roky a je to jen dobře. Je to fajn kámoš a dobře se 
sním pokecá. Všichni ho znají také jako velkou konkurenci Vladimíra Čecha ve hře 
Chcete být milionářem. Vyniká nad ostatními znalostmi (hlavně v chemii) a 
připravuje pro nás různé vědomostní hry. Prostě super! 
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Oslava 7. oddílových narozenin 
5. - 4.4.2002 

 
 Oddíl Kapka má sice narozeniny 19. března, ale vzhledem 
k okolnostem, které byly, jsme je slavili 5. a 6. dubna. 
 Sešli jsme se na autobusovém nádraží, jako vždy, když jedeme  
do Lokte. Tentokrát jsme sem jeli slavit oddílové narozeniny. 
 Všichni, co jsme na autobusové nádraží přišli, odjíždíme do Lokte. A, 
telefon, Matěj nám vzkazuje, abychom zůstali na zastávce, že za chvíli 
přijde. Po chvíli přichází a už je nás zde třináct. Matěj, Cruise, Ferda, 
Albert, Líza, Pěnička, Hopík, Cipísek, Smíšek, Mates, Edison, Dutohlav a 
Hood. Všichni jdeme ke školní družině. Asi o hodinu později přichází 
Tleskač, který s sebou mimo jiné přináší dort - slavíme přece narozeniny. 
Mezi tím se my jen tak bavíme a hrajeme různé hry. Později přichází 
na oslavu Eržika, Brepta, Hanka a Petra. Do této chvíle se každý baví 
podle svého. 
 Společný program začíná až v osm hodin hrou "Na blba" -> prostě Hu? 
Hu! U této hry jsme se hodně nasmáli, kdo ji nikdy nehrál, tak nás 
nepochopí. Po této hře hrajeme ještě pár her v družinách. Původně jsme 
měli jít ven se svíčkou, ale už takhle bylo dost hodin a my jsme toho chtěli 
ještě dost dělat. Ven jsme nešli, ale šli jsme do kuchyňky na dort. Ten 
rozdělil a rozdal Tleskač, který ho také přinesl. Všichni snědli dort a 
pokračovali jsme v programu. Měli jsme stavět figurky na šachovnici 
podle předlohy, která byla v jiné místnosti. Běháme proto tam a zpět, 
dokud nemáme všechny figurky postaveny správně. Dále jsme ještě hráli 
mnoho her (balónek, vlakové stanice, …). Teď přichází čas na mne. 
Připravil jsem si takovou vědomostní ani ne hru. Nazval jsem to: "Co víme 
a co by jsme mohli vědět o oddílu". Otázky byly tudíž vytvářeny tak, aby 
se všichni dozvěděli něco nejen z historie oddílu. Když jsem skončil, tak 
nám Matěj řekl něco o budoucnosti oddílu. 
 Ani jsme se nenaděli a už byla půlnoc. Tak už jsme si jen 
trochu zazpívali při hře na kytaru a šli jsme do spacáčků. 
 V osm hodin ráno nás opustil Ferda a Dutohlav - v tu dobu 
jsme my ještě pěkně spinkali. Vstáváme až v deset. Jdeme se 
nasnídat a potom už uklízet. V půl dvanácté odjíždíme z Lokte 
domů busem. 
 Tak zase na dalších narozeninách - ahoj. 
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Letní tábor 
Tupadly 9. – 19. 8. 2002 

 Kapka se opět po třech letech vydává na letní tábor. Je to další oživení 
oddílových tradic. Letos jsme využili nabídky Edisona a po deset dní využívali 
jeho chatu v obci Tupadly, okr. Mělník. 
 Tábor začíná na sokolovském vlakovém nádraží v sedm ráno, odkud nám 
jede rychlík přímo do Mělníka, kam dorazíme ve čtvrt na dvanáct. Kromě mě 
ze Sokolova odjíždí také Matěj, Cruise, Albert, Cipísek, Líza, Hopík, 
Pěnička, Mates a Dutohlav. Na místo pobytu, které dostalo během hrozné 
cesty autobusem název STUPADLY, se ocitáme kolem druhé. Pozdravíme se 
s Edisonem a ten nás vede na jeho chatu. Myslí si, že ji jen tak nenajdeme, ale 
dá se najít docela rychle. Dvoupatrová, napůl zděná a napůl betonová budova 
umístěná v zahradě v chatové oblasti plné pražských chatařů je jako dělaná 
pro nás. Než se ubytujeme Edison nám umožní exkurzi s  odborným 
výkladem, o tom, co se smí, kde co je a co se jak jmenuje (např. Mydloň = 
strom, pod kterým probíhá umývání…). Pak už si můžeme vybrat postele, 
kde bude budeme spát (někdo je na verandách nebo na zemi). Horní patro této 
chaty stojí na dost trámech, a proto Edisonovi dost vadí, když se nahoře dupe, 
nebo se tam zdržuje moc lidí. Není se čemu divit, když nad hlavou se dost 
silně prohýbají prkna… 
 První dva dny máme trochu volnější. Nevaří se a každý se stravuje se 
svých zásob a také není tolik programu. Některé hry stihneme v dalších 
dnech, protože si je pro nás připraví Albert, Dutohlav, Mates, Líza, Pěnička a 
Matěj.  
 I tady nás potkají vydatné deště, a proto zůstáváme celé dva dny v chatě a 
čekáme než přestane pršet. Mezitím nastávají povodně, které způsobují rozlití 
Labe. O rozsahu těchto povodní se dozvíme až z televize. My jsme sice 
v kopci, takže v „suchu“, ale Labe rozšiřuje své koryto a průtok a přilehlé 
komunikace, po kterých jsme přijeli se ztrácí pod vodou. Nevíme, jak a kdy 
se dostaneme domů. Původní návrat má být 17. 8. 
 Od pondělí, tedy třetího dne, se začne s vařením. Dělá se to tak, že se určí 
služba, která ráno dojde do místního konzumu pro objednané pe čivo (jinak by 
zde bylo pro nás málo pečiva) a během dne vaří (nebo pomáhá Matějovi). 
Proto Matěj chystá na příště změny, aby každý vařil sám bez pomoci. 
K snídani bývají housky s nějakou pomazánkou, obědy většinou polévky a 
večeře nejrůznější jídla (od rajské po Matějandu). 
 Ve středu už přestávají deště a počasí se uklidňuje. Plánujeme, že 
obejdeme místní přírodní  krásy.  Ale  kvůli  vaření  můžeme  túru  nastoupit  
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třeba  až  ve  tři odpoledne. Naštěstí túry nejsou dost daleké a dají se stihnout. 
Kokořínsko je oblast, kde se vyskytují pískovcové skály, a proto je chceme 
vidět. Edison zde není poprvé, a tak nám dělá jakéhosi průvodce. Nejsou to 
žádné horolezecké stěny, a tak není problém na kteroukoli skálu vylézt. 
Místní originalita spočívá v tom, že před sto lety zde vytvářel sochař Václav 
Levý svá díla přímo do skal. Můžeme vidět např. Hada, Harfenici, Čertovy 
hlavy a asi nejhezčí je Klácelka. Jedná se totiž o skalní obydlí s  bránou, 
nádvořím, okny a  místností. Bohužel, tyto díla jsou vytesána v  hornině, 
podléhající erozi, a tak se dají obtížněji poznat (navíc jsou dost zničená 
člověkem). Abychom viděli, jak skutečně vypadala, můžeme je pouze 
porovnávat s dobovými fotkami. 
 Povodně pořád pokračují, a proto vždy po návratu sledujeme povodňové 
zpravodajství České televize. Jsme „nuceni“ si tábor prodloužit, abychom se 
vůbec mohli dostat domů. Napřed o jeden, pak o dva dny. V té době už bude 
probíhat kulminace Labe. 
 Jeden den se vydáváme podívat  na povodně do nedalekého Liběchova. 
Voda sahá až do jednoho metru v ulicích, kde jsme ještě předevčírem 
nakupovali. Obyvatelé musí být evakuováni a v ětšina z nich si zatopené ulice 
prohlíží z bezpečí. Mezi domy se dá pohybovat pouze po kánoích či raftech. 
Po výstupu na nedaleký kopec můžeme vidět, jak široko sahá koryto Labe. 
V některých částech, kde jsou pole, vytváří malá jezera. Takový pohled se jen 
tak nevidí a dlouho vidět nebude, protože přišla asi pětisetletá voda. 
 Naše túry zakončíme v Království. Tak se jmenuje oblast, kde byly 
za války postavené  vojenské bunkry. Jde se v lese a po pravidelných 
vzdálenostech se vyskytuje asi dvacet těchto úkrytů. Jsou přístupné, vevnitř 
se nachází tři střílny někde ještě kamna a trubice pro vhazování granátů. Vše 
aspoň trochu zachovalé. 
 V poslední den našeho pobytu, tedy v neděli. Stihneme navštívit koupaliště 
v sousedních Želízech a trochu si zaplavat. Na závěr Mates a Edison připraví 
táborák a u něj zakončíme tento letní tábor. Rozdají se diplomy, vše se 
vyhodnotí a něco si zazpíváme. Dutohlav je přijat za člena Kapky, protože 
splnil nováčkovskou zkoušku. 
 Ráno v šest se začne s úklidem a v osm odjíždíme autobusem do Mělníka. 
Vlaky nabírají až hodinová zpoždění kvůli nefunkčním přejezdům a 
poškozeným tratím. Přestupujeme v Ústí nad Labem, Chomutově a 
Karlových Varech. Do Sokolova se dostáváme ve dvě odpoledne. 
 Jsem rád, že jsem na tomto táboře byl. Myslím si, že se vydařil. Chtěl bych 
poděkovat Matějovi, že s námi jel, těch deset dní se nám věnoval a pomáhal 
s vařením . Dík patří také Edisonovi, který nám zařídil ubytování a prováděl 
po místních krásách. 

© Tleskač® 
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Členové oddílu Kapka 
 

Přezdívka Oddílové 
číslo Jméno Příjmení Adresa Telefon Mobil E-mail

Cruise 1 Tomáš Borecký J. z Poděbrad 2018, Sokolov 352 60 29 27 737 68 49 10 cruiseee@seznam.cz
Ferda 17 František Schramm Nádražní 72, Sokolov --- 721 82 07 57 f.rohan@seznam.cz
Albert 25 Jan Eckstein Plzeňská 1085/1, Sokolov 352 60 48 53 607 11 59 08 allbert@seznam.cz
Líza 29 Eliška Kovářová Atletická 2006, Sokolov 352 60 21 43 ---
Tleskač 32 Zdeněk Měříňský J. z Poděbrad 2011, Sokolov --- 605 42 87 11 tleskac@tiscali.cz
Pěnička 35 Jana Vopálková Slovenská 1950, Sokolov 352 62 24 68 737 15 38 17 janavopalkova@seznam.cz
Hopík 33 Marie Koláříková Radniční 5, Loket 352 68 45 29 737 72 62 99 hopikk@seznam.cz
Cipísek 22 Michal Rothanzl Křížová 155, Sokolov 352 62 32 31 723 93 83 98 mrozik@seznam.cz
Edison 41 Vladimír Landa Sportovní 519/7, Loket 352 68 47 53 737 48 72 59 vlada.edison@seznam.cz
Mates 42 Martin Lysý Slavíčkova 1698 , Sokolov --- --- mmatess@seznam.cz
Dutohlav 43 David Končal Slavíčkova 1694, Sokolov 352 62 38 08 --- koncal.david@renopa.cz
Pája Pavlína Šviráková Chelčického 882, Sokolov 352 60 43 57 721 87 83 34
Petr Petr Lysý Švabinského 1703, Sokolov 352 62 44 30 ---
Tommy Tomáš Tomczák Mánesova 1782, Sokolov --- 732 58 25 29
Honza Jan Goss Slavíčkova 1680, Sokolov 352 62 79 23 737 67 74 55
Dan Dan Holub ---
Mišuge Michaela Sedláčková
Nikča Nikola
Mirinda Miroslav Veits

Matěj MM Petr Vaníček Alšova 1745/72 352 62 18 20 777 62 18 20 matej.radar@centrum.cz

 
 
 
 
 Hodně věcí jednou muselo začít a nemálo věcí jednou skončilo. 
Oddíl Kapka ovšem neskončil nikdy, i když nechybělo mnoho. Ale 
byli zde lidé, kteří věřili, že oddíl má pokračovat i v těch nejhorších 
chvílích. Nejednou už chybělo jen málo a jsou lidé, kteří ví své. Ale 
dost už o minulosti, i když se k ní vrátím. Jak už Matěj mnohokrát né 
naznačil, ale přímo řekl, je třeba vyrovnat věkový průměr oddílu. 
Protože tak jak to vypadalo na táboře: 5 vedoucích + 5 praktikantů + 1 
dítě -> to opravdu není to pravé ořechové pro stále rozvíjející se 
turistický oddíl. Což je opravdu potřeba, aby oddíl přežil. Proto věřím, 
že i když vám není nejméně, tak provedete dlouho zmiňovanou akci – 
přivést děti z ulice za námi do oddílu. Nebo alespoň přivádějte lidi, 
které znáte. Rozhlídněte se pořádně kolem sebe, určitě někoho 
najdete! Na zadní straně časopisu máte možnost vidět členy oddílu, 
kteří byli u začátků Kapky a byli na prvním jarním táboře v Krásné 
Lípě. 
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Oddílová štafeta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oddílové družiny 
 

  

ZELENÁ ČERNÁ
Cruise Mates
Cipísek Ferda
Albert Edison
Dan Tleskač

Dutohlav Honza
Líza Petr

Pěnička Hopík
Nikča Pája

Míša  
 
 
 
 
 

 Po štafetě může vzkazy posílat 
kdokoli komukoli. Co však pošle 
Matěj, je "svaté". Nikdo nesmí 
zprávu zdržovat. Každý musí co 
nejrychleji předávat informaci dál. (I 
když pro někoho nemá význam.) 
Pokud ten, komu má být zpráva 
předána, není doma, musíte nechat 
vzkaz (u rodičů, ve schránce, ...) a 
ve štafetě pokračovat sami - Nic 
neomlouvá! 
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 Nápad začít psát další, již čtrnácté, číslo Kapičky jsem dostal 
v dlouhé chvíli u babičky na Slovensku, kde jsem trávil část prázdnin. 
Jak si nyní uvědomuji, je to jedna z posledních věcí, které dělám 
pro oddíl v takovém tom aktivním stavu. Protože vím, že doba, kdy 
budu trávit většinu času v Plzni, se nezadržitelně blíží. Ale věřte, že 
jak jen budu moci, tak do oddílu přijdu, záleží jen na vás, jak mne 
budete o oddílu informovat. Také doufám, že tento časopis není 
poslední věc, kterou přímo pro oddíl dělám. Kontakt na mne máte, tak 
ahoj. 

Cruise 
 
 Mimo jiné chci tímto způsobem popřát všem členům a nejen jim 
mnoho úspěchů, smíchu, šťastných okamžiků a jiných přívětivých 
věcí v tomto i dalším školním roce. Chci popřát nejen těm, kteří už 
nyní navštěvují jiné školské zařízení, ale samozřejmě i těm, kteří se 
vrátili do škol, v kterých byli doposud. Ať se vám všem daří podle 
vašich představ – nebo i lépe.                Ahojky   Cruise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Lidé ze začátků Kapky v Krásné Lípě        Naše snad nejdelší zpoždění vlaku – 120 minut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text:  Cruise 
Konverze PDF: Cruise 
 

Kontakt: 
Matěj – RaФaЯ 
Alšova 1745/72 
356 05  Sokolov 
tel. 777 62 18 20 
e-mail: matej.radar@centrum.cz 

Cruise 
Jiřího z Poděbrad 2018/1 
356 01  Sokolov 
tel.: 737 68 49 10 
e-mail: cruiseee@seznam.cz 
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