
Hodnocení řádné podzimní akce 2021 
 

 
Kamarádi a přátelé, jako poslední úkon k organizaci mi už zbývá jen 

vypracovat stručné hodnocení. Na akci jsme vyrazili do RS Žihle, které patří 

do gesce Magistrátu a které úplnou náhodou objevil Tomáš Sladký, přestože 

pro tento institut pracuje již několik let. A aby naše výsledná spokojenost 

byla maximální, uspořádal ještě před naší akcí, svou akci s kolegy z CTB. A 

právě díky jeho prostořekosti se nám ve výsledku podařilo zajistit navíc 

luxusní ubytování ve srubu, který byl vybavený kuchyní i společenskou 

místností. 

Celkově se nás na akci sešlo 12, z toho byli dva hosté ze spřáteleného CTB 

klubu (P. Cuc a M. Nový). Z historického pohledu byla tato akce unikátní, 

protože se konala v době voleb do PS Parlamentu ČR, ale hlavně dorazilo již 

10 lidí ve čtvrtek. Jedinou kaňkou na kráse byla omluva JBu těsně před akcí, 

který patří mezi stálice. 

Počasí bylo po celou dobu akce výborné. Abyste si udělali přesný obrázek, 

přikládám tabulku z nejbližší meteorologické stanice. Uznejte, že lepší počasí 

jsme nemohli přát!!! 

 

Když se na tu tabulku zpětně dívám, připomíná mi profil páteční cyklistické trasy, 

za kterou musíme poděkovat našemu předsedovi. Rosný bod zase připomíná 

naše alkoholické výkony, které odpovídají věku. I když veškerý původně 

přivezený alkohol padl za vlast již páteční večer. Takže v sobotu dopoledne při 

společné návštěvě volební místnosti (musím všechny pochválit, protože se na 

akci až na výjimky dostavili téměř všichni s volebními průkazy) jsme museli 

navštívit ještě místní večerku a doplnit pivní i rumové zásoby. 

Ubytování hodnotím také A++, zejména srub, který poskytoval všem dostatečný 

komfort pro naše dýchánky. 

Na akci byla zajištěna i polopenze, i když tady by většina z nás uvítala na snídani 

vajíčka nebo párečky, ale ve výsledku ani tady si nebylo na co stěžovat. Večeře 



byly naopak vydatné a těm, kterým to nestačilo, kuchařky ochotně přidaly. Akce 

byla také specifická tím, že každý večer byl táborák a každý si mohl od špekáčků 

omastit svou hubu, jak bylo libo. 

Takže celkové hodnocení za mne jako organizátora je velmi povedená akce a již 

se těším na další společnou akci. Na samotný závěr přikládám několik foto z akce 

a úplný závěr bude patřit krátkému fejetonu (i když nevím, zda se to tímto 

útvarem dá nazvat) T. Sladkého o našem táborákovém dobrodružstvím. 

 

  

 



Fejeton T. Sladkého 
 

To nevymyslíš : ) 

Když jsem byli v Žihli v půlce září: 

  

Vrátná: Kam prosim vás táhnete to dřevo na oheň, to se nesmí tahat, neb jehličí na zámkové dlažbě dělá bordel, 

to si máte od nás půjčit kárku, co je k dispotici u bungalovu B5, a s tou si zajedete do lesa, tam si to nařežete a 

dovezete do areálu k ohništi. 

Sladký: a co s tím teď máme dělat? (stojíme s větvemi z lesa uprostřed vydlážděného vstupního apelplatzu) 

Vrátná: no teď už nic, to propříště, opatrně si to tedy dotáhněte k ohništi. 

  

O 3 týdny později na řádné podzimní akci CKAS Žihle, menežované Mílou, jsme ve čtvrtek šli do lesa na 

dřevo,  již vybavení kárkou, dle instrucí, nařezali, dovezli, oheň udělali, do hluboké noci u ohně táborničili a hezky 

se bavili. 

  

Druhý den, vrátná: Máte průser 

Sladký: Co se děje? 

Vrátná: No ty káry a dřevo, nečetl jste snad na vrátnici vylepený papír, že se s kárami nesmí do lesa? 

Sladký: Přesně jsem dodržel instrukci zpřed 3 týdny 

Vrátná: To už neplatí, včera vyžel nový předpis,  káry na transport kufrů od bungalovů přes apelplatz se již nesmí 

používat na jízdy do lesa, na to jsou určeny speciální káry někde u kotelny 

Sladký: Ok, to se preventivně omlouvám, dneska si tedy do lesa zajedeme těmito kárami 

Vrátná: No to teda nejde, ještě není vydán provozní předpis pro ty “káry do lesa” 

Vrátná: A jak si tedy máme dopravit z lesa dřevo? 

Vrátná: Pane Sladký, vy jste si nevšiml, že na vrátnici visí nový předpis, že do lesa se nesmí, jsou to státní lesy a 

šlo by o krádež dřeva, hajný bydlí 100m odtud a nesmí se to 

Sladký: před 3 týdny mi tady váš zastupující šéf řekl, že když si budeme chtít udělat oheň, máme si jít do lesa na 

dřevo 

Vrátná+ okolojdoucí údržbář starej bonzák: to mě nezajímá, ale když si to dřevo přinesete v ruce, nepoužijete 

žádnu káru a nechytne vás hajný, tak mě to nezajímá a dělejte si co chcete 

Sladký: tak děkuji za instrukci, tak to tedy uděláme takto jak říkáte, snad to bude vše již procesně OK. 

  

A bylo. Táborák jsme měli po všechny 3 dny. Ale nedá se to takto nezaznamenat : ) 

  

 


