
 

Rok se s rokem sešel a my Vám přinášíme stručný report z akcí, které jsme v 

průběhu roku 2022 uspořádali. 

 

BAJK 

Již třetím rokem proběhl závod horských kol s názvem Dolnolhotský BAJK. Tato již 

tradiční akce se konala 24. června a byla v mnoha ohledech jiná oproti těm předcházejícím. 

Bylo to především díky skvělému lesnímu areálu, kde si mohli diváci i závodníci naplno 

užít pohodovou atmosféru tohoto oblíbeného závodu a být celou dobu v přírodě. Letos se 

na start postavilo celkem 135 závodníků z několika okresů, z toho 66 v kategoriích mužů 

a žen, zbylí účastníci byli v kategoriích dětí včetně benjamínků na odrážedlech. 

Dolnolhotský BAJK nebyl pouze o závodění, ale také o stmelování bajkerské komunity 

napříč všemi věkovými kategoriemi. Pro děti ve věku od 5 do 14 let jsme poprvé 

uspořádali BAJK CAMP. Jedná se o přípravku pro malé cyklisty, kteří se chtějí zúčastnit 

Dolnolhotského BAJKU a potřebují si zlepšit své dovednosti. Letos nám campem prošlo 20 

dětí a pro velký zájem budeme přípravku opakovat. BIKE CAMP byl organizován pro 

všechny děti zdarma a zúčastnily se jej děti, které se pak postavily na start. 

 

Bajk / Foto: Petr Kopec (dron) 



ŠKRPÁL 

Tuto obnovenou tradici jistě netřeba dlouze představovat. Je to pohodový sobotní den, kde 

si přijdou na své jak aktivní sportovci (běžci, chodci), tak i výletníci, děti a nebo jen ti, kteří 

si rádi poslechnou kvalitní muziku, dají výborné pivko, vínko a něco dobrého na zub. 

Dolnolhotský ŠKRPÁL je turistický pochod, rodinná akce plná sportu, her, jídla a letní 

pohody. Součástí ŠKRPÁLU je mini Beerfest, který má pod taktovkou Petr Blahut 

z Mokřinky, dále bubenický workshop pod vedením Dalimila Závackého a vše je 

zakončeno večerním hudebním programem. Letošního pochodu se zúčastnilo více než sto 

účastníků a my všem děkujeme za účast. 

 

 

Škrpál / Foto: Mohykán 

 

RALLY 

Protože pořádáme akci pro chodce, běžce a cyklisty, tak jsme si řekli, že bychom mohli 

připravit zábavu i pro motoristy. Napadlo nás v květnu uspořádat RALLY Dolní Lhota. 



Jedná se o rodinnou zábavu pro milovníky motorových vozidel. Principem této soutěže je 

hodnocení posádek při dodržování průjezdu určené trasy dle šipkového itineráře a 

absolvování předepsaných úkolů na trase. I když jsme tuto akci organizovali poprvé, 

přihlásilo se dvanáct posádek. Vše začalo bohatou snídaní na Mokřince, poté posádky 

vyrazily na okružní jízdu. Start i cíl byl na parkovišti v areálu Mokřinka. Všichni jsme si 

akci skvěle užili. Už teď víme, že RALLY v roce 2023 zopakujeme. 

 

Rally / Foto: Mohykán 

 

KOBZOL 

V sobotu 29. října proběhl již druhý ročník podzimní tematické akce s názvem 

Dolnolhotský KOBZOL. Pekly se brambory v ohni, opékaly špekáčky, pilo se dýňové pivo, 

horká medovina. Děti vyřezávaly   se zaujetím z brambor razítka a dlabaly s pomocí rodičů 

dýně. Počasí nám nakonec přálo a díky tomu jsme si celou akci užili venku pod širým 

nebem. Kobzol doprovázela oblíbená soutěž „O nejlepší dýňový koláč“ a také 

ochutnávková výzva ultra pálivé chilli salsy. Venkovní akci jsme ukončili ohňostrojem.  



Protože se začalo ochlazovat a ohně postupně dohořívaly, všichni se přesunuli do 

hospůdky, kde bylo připraveno výborné občerstvení. Děkujeme všem návštěvníkům, kteří 

přišli a svou účastí podpořili komunitní život v naší obci.  

 

Kobzol / Foto: Mohykán 

 

 

DÁMSKÁ JÍZDA 

Na závěr roku jsme uspořádali poslední letošní akci, speciální večírek pouze pro dámy 

všech věkových kategorií s názvem Dámská jízda. Na programu bylo výborné víno, 

kosmetika, nehtové studio, kadeřnice, prodávalo se stříbro, organické čaje, adventní 

vazby, korálky a dámy si večer náramně užily. Protože byl o dámský večírek velký zájem, 

možná jej zopakujeme i víckrát do roka. 

Těšíme se opět na příští rok, kdy máme v plánu akce zopakovat. Pokud by se chtěl někdo 

z Vás přidat do našeho organizačního týmu, budete vítáni. 



Závěrem děkuji všem, kteří obětovali svůj volný čas a energii a přispěli k úspěšné 

organizaci všech akcí spolku. Dále děkuji sponzorům, bez nichž by bylo velmi nesnadné 

akce organizovat.  

Veškeré podrobnosti k naší činnosti najdete na webových stránkách SKSDL.CZ. 

Alexandr Lasák (předseda spolku). 


