
Abertamy květen 2020 
 
Manažer akce: Tomáš (mob. 724 013 729) 

Termín: čtvrtek večer (někteří) – neděle, 28.5. – 31.5.2020 

Adresa: ul. Krátká 475, Abertamy. Parking pod chalupou, jak to půjde 

https://en.mapy.cz/zakladni?x=12.8189742&y=50.3706180&z=19&pano=1

&source=addr&id=11189371&pid=36543759&yaw=5.304&fov=1.570&pitc

h=-0.079 

 
 

 

Pivko: 

Tomáš zajistí 1x 30l sud Pilsner Urquell + 1x 30l sud speciálky 11st Zlatý kůň 

světlé nefiltr (z minipivovaru Berounský medvěd). Tomáš přiveze na tyto 

sudy dvou-pípu/chlazení honěnou z lahve plynem Biogon. 

JBu zajistí 1x 30 l Budvar Kroužek + pípa/chlazení 

Kýžený stav: ve čtvrtek budou historicky poprvé napíchlé všechny 3 sudy 

 

Páteční soutěž o hodnotnou cenu: 

Přátelé Alfasamci,  

připravil jsem na pátek trochu společenského zpestření. Při popíjení pivka 

ze tří současně naražených sudů a klábosení si ještě krapánek rozšíříme 

pivní obzory a zahrajeme si znalostní společenskou hru, „soutěž o 

nejlepšího znalce piv“. Vítěz získá kromě aplausu i hezký dárek. 

Pravidla: 

 počet soutěžních vzorků piv (jména pivovarů) je 7; 

 tyto vzorky budou pro usnadnění před soutěží zveřejněny, seřazeny 

však jsou v abecedním pořadí; 

 na záznamovém listu, který každý dostane, budou v náhodném 

pořadí anonymizovaně podávané a postupně ochutnávané a 

hodnocené vzorky zaznamenávány podle tipu soutěžícího do 

příslušné řádky podle úsudku testera; 

 správná odpověď na řádce = 1 bod, špatná odpověď = 0 bodů; 

 vyhrává účastník s nejvyšším počtem bodů; 

 u případné rovnosti bodů se mezi finalisty losuje stříháním kámen, 

nůžky, papír. 

 
 

 
 

Centrální jídelníček/ základní servírované menu: 

ČT večeře: každý individuálně po cestě či jinak 

PÁ snídaně: šunka, sýr, máslo, džem, chléb, čaj, káva 

PÁ večeře: spaghetti alla Carbonara 

SO snídaně: mích. vajíčka na cibulce a slanině, máslo, džem, chléb, čaj, káva 

SO večeře: plněné tortilly, https://www.toprecepty.cz/recept/7807-

plnena-tortilla/ 

NE snídaně: párky, máslo, džem, chléb, čaj, káva 

 

Tomáš všechny suroviny centrálně nakoupí, doveze, uvaří, naservíruje a 

pak umyje nádobí. Poté se to po akci finančně vše rozpočítá. 

 

Kdo jak dorazí: 

 
 

Trasy, plán: 

Trasa pátek: https://en.mapy.cz/s/japemevopo 

85 km, 1330 m up 
Abertamy, Bludná, rozc. Blatenský Vrch, Horní Blatná, Vlčina-hájovna, Vlčí Hora, Bučina, U 

Útvaru, Jelení, Rolava-Pomník, Rolava, Vřesoviště, Pod Vysokým vrchem, turist. Přístřešek 

Koutek, U Altánu, Bublava, hr. přechod Bublava, Aschbergschanke, Abzveig Aschberg 

(KAMM tour), Tourist signpost, doprava na Wanderweg Fichtlberg-hof, Prebuz, Sattel 

Grosser Rammelsberg/ Hirschbeerg, Zadní Ostružník, Wegweiser, (fakultativně objet 

jezero Talspeere Carlsfeld), přechod do CZ Rolava, Vřesoviště, Rolava rozc., býv. 

Chaloupky, Chaloupecké parkoviště, Nové Hamry žst., Tisová, Pod Tisovským vrchem, 

Chaloupky, Pernink, Abertamy 

 

Trasa sobota: https://en.mapy.cz/s/bomeparulo 

65 km, 1600 m up 

"Abertamy 2020- trasa sobota- 65 km, 1600 m up  

Abertamy, Hřebečná, turist. přístřešek Medvědí jámy, Halbemeile, Holubí skály, Český 

mlýn, Zlatý kopec, Tellerhauser, Přístřešek, NS Ježíškova cesta, Boží Dar, Klínovec-rozc., 

Klínovec-vrchol,  po žluté sešup dolů, Nad Suchou, " Suchá-Léno, Suchá, Jáchymov-lázně, 

stoupák okolo Radium palace, NS Jáchymovské peklo, Nikolaj, Cihelná, Abertamská 

zatáčka, Pod špičákem,  Pod Špičákem rozc., Šlajsna,  Barbora, Abertamská silnice, 

Abertamy 

 

Neděle: individuální program, kdo chce, může si jít se mnou cca 20 km proběhnout, 

mírným relaxačním tempem, na pohodu po rovinatých pláních před odjezdem 

 

S sebou: 

kola, dobrou náladu, nějaký mňamky k pivu a trochu kvalitní kořky : ) 

 

Ad koronavir: 

situaci všichni pečlivě monitorujeme, vše je možné/nejisté a nic není 

navzdory připraveným plánům možné garantovat. Takže i tato akce „ad-

hoc“ a s lehkostí vánku. 

S pozdravem Tomáš 
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