
                                                                                                                                                                                                                                    
 

Abertamy 2020 - hodnocení proběhlé akce 
 

Kamarádi, jako poslední úkon k organizaci mi už zbývá jen vypracovat stručné hodnocení + zaznamenat podstatné body, které zazněly a u kterých by bylo 

škoda, aby zapadly do prachu zapomnění.  

 

Z pozice organizátora to hodnotím jako fajn akci. Počet stížností 0. Kdo dorazil, ten si to užil maximálně. Nikdo nám nescházel, nikdo nám nepřebýval. 

Chalupa OK (Petr Němeček tam rovnou pojede na rodinnou dovču), majitel OK, počasí OK, cyklotrasy OK, catering a nápojový management OK. Pokecali jsme 

o všem od A do Z, žádné téma nám nezůstalo cizí. 

 

 

Obohatili jsme pivní repertoár o produkty z pivovaru Berounský medvěd a oba sudy tak zachutnaly všem natolik, že rovnou kolektiv rozhodl, že jednu třicítku 

Berounského medvěda (11 st. světlý nefiltr, nepaster) vezmeme na podzim do Znojma. Sud v Berouně zajistí a doveze do Znojma Karlos. Pípu vezme JBu. 

 

Také celou dobu s námi strávil jediný reprezentant CTB, Petr Cuc. Míra Novátor, ačkoliv se těšil, že také přijede na den, nakonec nedorazil. Předseda JPu 

rovnou Petra vnadil do našeho klubu a nabídl mu trvalou funkci kulturně - historického referenta. Večer pak Petr Verner, coby šéf akce podzimního Znojma, 

pozval Petra Cuce na tuto moravskou akci našeho klubu. Bylo to fajn Petře, díky za skvělé trasování a navigaci on the route. 

 

Na kolech jsme si užili jak pátek (směr Bublava), tak sobotu (směr Klínovec a Měděnec). Je to tam kouzelná krajina, fakt moc hezké. Měděnec se však ukázal 

jako nebezpečné místo, neb odloučil Václava šéfkuchaře od skupiny, ten se na asi 3 hodiny ztratil a už jsme se ho pak po návratu na chalupu vydali hledat 

autem. Prostě Venca zabloudil a mastil si to sám omylem někam k Chomutovu. Má náš obdiv Venca, najel bezmála 100 km, kdyby ho na posledních šesti km 

nanabral do auta sobecky Karlos. A to jo ještě čekala supervize přípravy sobotní večeře. Subdodávka páteční večeře, Spaghetti alla Carbonara, kterou jsem 

kompletně outsourcoval u Mr. Kuráreho, dopadla dle očekávání ratingem AAA+. 

 

V sobotu proběhla pivní soutěž, soutěžilo se ochutnáváním sedmi vzorků piv a tipování značek. Zde se ukázala značná nehomogenita ve znalostech a 

senzorických zkušenostech soudruhů Alfasamců, neboť byly i varovné případy s nula správně uhádnutými vzorky. Průměr byl tak 2-4 správné odpovědi. 

Stříbrnou medaili si odnesli společně Mr. Kuráre a Míla Mattes s počtem 4 správných odpovědí ze 7 maximálně možných. Ovšem kdo zazářil, s naprostou 

bravurou projel soutěží jak nůž máslem, prokázal multidisciplinární kompetence a všem dal čistého kanára, byla vycházející hvězda pražské buňky, Petr 

Němeček se sedmi body. To je statisticky špičkový a unikátní výsledek, však poté ovace nebraly konce a Petra bude doma hřát lahev kvalitního rumu. Takže 

nejen dobře jezdí, dobře nám v Praze šéfuje, ale i v této oblasti není žádné ořezávátko. 

 

Pod vlivem výše uvedených akcí, pohody a pozitivní motivace, viditelně dojatý Petr Němeček si vzal na svůj hrb organizaci jarní akce 2021, buď v oblasti 

Slavkovského lesa či severní části Českého lesa na sever od Přimdy směrem na ašsko, nebo jako druhou variantu nabídne Krkonoše a podkrkonoší. Tam jsme 

také ještě nikdy nebyli. 

 

Stříbrní medailisté také nechtěli zůstat pozadu, takže k organizaci podzim 2021 se přihlásil Míla, k organizaci jaro 2022 se přihlásil Mr. Kuráre, no a v autě při 

cestě zpět, když jsem vezl Honzu Kříže, tak ten vzal organizaci podzim 2022. Takže TOP six v řadě pražské buňky. Já, Tomáš Sladký, autor tohoto hodnocení, 

jsem se přihlásil k organizaci jaro 2028, udělám zase Abertamy, zase v této osvědčené chalupě. Kdo chce mít postel jistou, můžete mi už nyní posílat 

osvědčené nevratné platby za ubytko na můj transparentní účet : ))))))))) 

 

 

Co Kdo Kde Pozn. 
Podzim 2018 Mazanec Česká Kubice  

Jaro 2019 Skala Šumava – 20 let  

Podzim 2019 Syruček 4 Kočky  

Jaro 2020 Sladký Abertamy  

Podzim 2020 Verner Znojmo 1x 30 l Kroužek + 1x 30 l Medvěd, catering hospody 

Jaro 2021 Němeček Slavkovský les/ Krkonoše Nebo PN namyslí nějaký přejezd alá Šumava 2015 

Podzim 2021 Mattes Bude upřesněno  

Jaro 2022 Kučera Bude upřesněno  

Podzim 2022 Kříž Bude upřesněno  

…. 

Jaro 2028 Sladký Abertamy Jako letos, vše bude 1:1 jako přes kopírák 

 

 

No a to je vše, kluci. Níže trasy co jsme dali a jedno gruppen-foto. Dej toto pédéefko Jari na náš web, ať to nezapadne a je to i po letech k dohledání. Kdyby se 

snad někdo cukal : ))) 

 

Ještě jednou díky všem kdo byli, za účast a pohodu. 

Tomáš 

 



                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

Trasa pátek 

https://mapy.cz/s/kejutebuko      Trasa sobota https://mapy.cz/s/pogazecane 

 

     
 

Gruppen foto před chalupou

 

https://mapy.cz/s/kejutebuko
https://mapy.cz/s/pogazecane

