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Střídání stráží 
Dne 11. března 2014 vydalo město Březová oznámení – 

Město Březová oznamuje na základě projednání a schválení Rady 
města v Březové, která se konala dne 10. 03. 2014 v souladu se 
zákonem č. 128/2000 Sb. – záměr pronájmu nebytových prostor 
v domě čp. 34 Rudolec (restaurace) součástí restaurace je též byt 
v 1. patře. K tomuto návrhu se mohli občané vyjádřit po dobu 15-ti 
dnů od vyvěšení záměru. 

Co to pro občany Rudolce znamená, že se s námi po 
dlouhých dvanácti letech práce v restauraci rozloučila naše 
kamarádka paní Blanka Brabcová. V lednu roku 2002 se manželé 
Brabcovi přestěhovali z Rovné do domu, který jim pronajal 
Městský úřad v Březové. V jakém byl stavu, dokladují fotografie. 
Předtím budova sloužila zemědělskému družstvu, kde v přízemí 
byla kuchyň a jídelna, v 1. patře pak byly kanceláře. Po necelých 
třech měsících stavebních úprav, se v pátek 8. března 2002 mohli 
občané Rudolce téměř po padesáti letech opět posadit do své 
vlastní hospody, aby si u piva poklábosili se sousedy a přáteli. 
Vděčit za to mohli Blance a Dušanovi Brabcovým. 

Z dostupných dokumentů lze vysledovat, že na počátku 
50. let zde zanikl zájezdní hostinec, který byl na trase Cheb – M. 
Lázně. Nepodložené zprávy hovoří o tom, že pokus o jeho obnovu 
v roce 1971 ztroskotal na neochotě tehdejších mocných. 

A co se s budovou za těch dvanáct let udělalo? Ještě 
v roce 2002 zde manželé Brabcovi otevřeli obchůdek se základními 
potravinami, ale po necelém roce byl uzavřen pro nezájem 
občanů. Po obnovení fasády vznikla před vchodem do hospody 
provizorní veranda, o kterou se zasloužil Dušan Brabec. V roce 
2008 se parta nadšenců pod vedením Karla Štursy, který této 
činnosti věnoval snad všechen volný čas, a za vydatné pomoci 
Tondy Janury a dalších dobrovolníků vrhla svépomocí na stavbu 
zastřešené verandy. Ta byla slavnostně otevřena v srpnu téhož 
roku. A tak postupně zde vznikala náves s dlažební úpravou, 
záhonky, byla zbourána stará a postavena nová hospodářská 
budova, dětské hřiště, realizována stavba víceúčelového objektu 
„Rudolecká stodola“, zrekonstruováno futsalové hřiště na 
víceúčelové. Vznikl zde ucelený prostor pro pořádání různých 
aktivit rudoleckých občanů, který nám mohou mnohé vesničky 
našeho typu a velikosti závidět. 

Samozřejmě nesmíme zapomenout i na vlastní hospodu. 
Zde byla položena nová kachličková podlaha, prakticky z ničeho 
vybudovány toalety, postaven dřevěný bar, vyměněna okna, 
pořízena krbová kamna s novým rozvodem topení. Samotnou 

kapitolou je výzdoba hospůdky ve stylu country, který byl 
oblíbenou destinací Dušana Brabce. Postupně se v hospůdce 
objevovaly a mizely různé společenské aktivity. Kulečníkový stůl, 
ten je oblíbenou kratochvílí občanů dodnes, stolní fotbálek, 
elektronické šipky, hrací skříň. Ne vždy se ovšem tyto aktivity 
setkaly s kladnou odezvou, jako např. hrací automat, který musel 
být po čase odstraněn. 

Za zmínku určitě stojí i různé druhy piv, které prošly naší 
hospůdkou. Začínalo se značkou Krušovice a vystřídaly se tady 
Budweiser, Kozel, Gambrinus. V současné době můžete dostat 
z tohoto zlatavého moku Gambrinus 11° a Pilsner Urquell 12°. 
Fajnšmekři určitě rádi zavzpomínají na Dušanovy chuťovky nebo 
výborné Blanky utopence či nakládaný hermelín. 

Za všechno co jste pro Rudolec udělali, moc děkujeme!!! 
Blanko, Tobě i synovi Ondrovi přejeme do dalšího života 
v hlavním městě Březovského rajónu hodně zdraví, štěstí, 
osobních i pracovních úspěchů a spokojený život.  

Doufáme, že se na Rudolci často uvidíme, ať již při 
nějakých těch akcích nebo soukromých návštěvách Rudolce.  
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 Hospoda Rudolec – změny v čase 

Novým nájemcem restaurace na Rudolci je    
Rozhodnutím Rady města Březová z 26. 3., od 1. dubna 2014  

Narozena roku 1984 
v Sokolově, vystudovala tamtéž 
gymnasium, má dvě děti syna 
Matyáše a dceru Barborku. A jaké 
jsou její představy o budoucnosti 
hospůdky a celého objektu. 
„Postupem času zrestaurovat 
hospůdku do stavu, ve kterém se 
budou cítit dobře mladí i ti dříve 
narození.“ 
Rozhovor přineseme v dalším čísle. 

paní Gita Fašinová 

Vnitřek hospody 
před otevřením 
a po prvních 
stavebních 
úpravách před 
otevřením 
v roce 2002. Ve 
spodní části 
fotografie 
budovy naší 
hospůdky. 

Prosinec 2013  První veranda (Dušan a malý Ondra)  

Rudolecká náves  

Rok 2002  Nová fasáda  
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Provoz na jatkách 
V roce 2008 byl podán projekt, v roce 2009 zahájena 

výstavba a koncem tohoto roku i provoz. Jatky jsou postaveny dle 
požadavků Evropské unie, které jsou platné od roku 2009.  

Skot vchází do jatek uličkou, na kterou je během svého 
života zvyklý např. pro účely vážení, odběrů krve, vakcinace, 
dověšování ušních známek. Tedy bez stresu, který se nepříznivě 
odráží na kvalitě masa. Po porážce jsou hovězí čtvrtě umístěny v 
chladicích boxech, kde do 24 hodin musí být zchlazeny pod 7 
stupňů v mase, droby pod 3 stupně. Následně je maso bouráno a 
připraveno k prodeji.  

Maso je částečně prodáváno do hotelů, vybraných 
prodejen a na farmářských trzích v Praze, část masa prodáváme 
přímo na jatkách ve vlastní prodejně po předchozí objednávce. 

Uzenářské výrobky 
Vyzrálé hovězí maso z běžných chovů podléhá přísné 

veterinární kontrole a procesu zrání. 
V měsíci září 2011 jsme zahájili výrobu několika druhů 

uzenářských výrobků. Vedla nás k tomu snaha nabídnout 
zákazníkovi uzeninu nebo produkt s co nejmenším množstvím (či 
úplně bez) různých polyfosfátů, zvýrazňovačů barvy, 
stabilizátorů trvanlivosti a podobně. Pouze vinná klobása a 
sekaná obsahují lepek. 

 
 

Farma Rudolec 
Jednotlivcům, rodinám i firmám nabízíme vyzrálé hovězí maso i běžné maso vysoké kvality. To 

pochází z našeho vlastního chovu kříženců masných plemen, mj. i plemene Charolais. Na farmě provozujeme 
ekologický chov, jehož závěrečným článkem jsou jatky. Na nich skot sami porážíme a dále zpracováváme. 
Skot netrpí stresem a maso z něj necháváme vyzrát. Vašim požadavkům rádi vyhovíme! Novinka! Nabízíme 
uzenářské výrobky! 
 

Další aktivity 
V chovu skotu jsme začínali od červených strak a 

různých kříženek dojných plemen, na něž jsme pouštěli býky 
Charolais, jak kanadského tak francouzského typu. Těchto býků 
máme nyní pět; další tři býci jsou jeden masný simentál a dva 
aberdeen angus na jalovice. Skotu míváme přes zimu kolem 450 
ks, v létě zhruba 600 ks. 

Další naší aktivitou, odvíjející se od koníčka manželů 
Buriankových, je chov a ustájení koní. Manželé Buriankovi jsou 
velice úspěšní v cuttingu, což je westernová soutěž v nahánění 
telat. Zajišťujeme ustájení koní za příznivé ceny s celoročním 
řízeným výběhem a v létě se skvělou pastvou. 

Hospodaření v CHKO Slavkovský les má svá specifika, 
proto jsme nastoupili cestu ekologického hospodaření, které 
vyžaduje dodržování přísných pravidel, což na naší farmě 
pravidelně kontroluje organizace KEZ Chrudim (Kontrola 
ekologického zemědělství). Všechny obhospodařované plochy 
jsou zatravněné. 
 Ceník masa 

Kompletní ceník najdete na internetových stránkách na 
adrese:  http://www.farmarudolec.cz/cenik-masa/ 

Jen tak zajímavost, můžete si objednat od hovězího 
prakticky cokoli, kostky na guláš, játra, jazyk, srdce, morkové 
kosti, nebo získat lůj zdarma např. pro ptactvo v zimním období. 

Z uzenářských výrobků určitě stojí za zmínku skvělý 
gothajský salám, vepřové nebo hovězí maso ve skle, hovězí 
šunka, šunkové zauzené blaho atd. atd. atd. 

Kvalita výrobků z rudoleckých jatek, oproti nabízeným 
podobným pochutinám z velkoobchodů je nesrovnatelná. Přijďte 
se podívat, nebudete litovat, určitě si vyberete!  

Kontakty 
Maso objednávejte na tel. 352 676 393 (i záznamník) 

nebo e-mailem na farma.rudolec@seznam.cz  
Výdej objednaného masa je ve dnech pondělí, úterý, 

čtvrtek od 12 do 15 hodin a ve středu a pátek od 12 do 17 hodin. 
Od února 2014 fungují jatky, pod hlavičkou Agro 

Master, s.r.o., provozovna Rudolec 99 
 

http://www.farmarudolec.cz/farma/
http://www.farmarudolec.cz/jatky/
http://www.kez.cz/
http://www.farmarudolec.cz/cenik-masa/
mailto:farma.rudolec@seznam.cz
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No tedy přátelé to byl večer, kdo se nebyl podívat na 
toto bowlingové klání, přišel o bezvadnou zábavu a velice 
napínavou podívanou „amatérských“ družstev Rudolce a radnice 
Březové, ovšem se zápletkou kterou by jen tak někdo 
nevymyslel. Ale postupně. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po představení hráčů a zkušebních hodech se pomalu 

začala odvíjet neuvěřitelně vyrovnaná přátelská bitva. Oba týmy 
se navzájem zdravě hecovaly. Ze začátku utkání byli v tomto 
směru lepší hráči radnice Březové, kteří své úspěšné hody dávali 
najevo výraznou zvukovou kulisou a plácnutím s poskoky. 
Rudolečtí borci působili ze začátku utkání trochu zakřiknutě, ale 
po několika úspěšných hodech brzy se svými soupeři srovnali 
krok. Je nutno podotknout, že hráči radnice Březové přistoupili k 
utkání velmi zodpovědně, jednotné oblečení, připravené 
občerstvení a během utkání nechybělo ani něco na kuráž. 
Nejlepšími hráči první hry byli Monča Gajdošová za Rudolec a 
Pavel Suchý za radnici Březová se shodným výsledkem 149 bodů. 
Již tento výsledek hovoří o tom, jak velmi vyrovnané utkání to 
bylo. Součet bodů jednotlivých týmů po první hře byl ve 
prospěch radnice Březová v poměru 870 : 860 a úspěšnější tým 
se ujal vedení 1:0. 

Po výměně drah se pokračovalo ve hře s novým 
nábojem, udrží radnice vedení nebo se Rudolec vzepře osudu a 
srovná krok. Nejlepšími hráči druhé hry byli Pavel Sinkule za 
radnici se skóre 144 bodů a Míra Mrázek za Rudolec, který byl o 
jeden bod lepší než Monča Gajdošová se 143 body. Závěr utkání 
byl ovšem nervy drásající. První dokončili svoji hru rudolecčtí 
borci se skóre 878 bodů. Na straně radnice zbývali tři hráči a 
součet družstva činil v té době 826 bodů. Na vítězství ve hře 
zbývalo radnici 53 bodů, na celkové vítězství v zápase stačilo 43 
bodů. Toto drama si nenechal ujít ani spěchající starosta města 
pan Miroslav Bouda. Dana Zíková začala skvěle, devět kuželek, 
dorážka a následovala osmička. Osmnáct bodů, pro další hráče 
zbývá 35 bodů, na celkové vítězství 25 bodů. Ovšem další hráč 
nevyužil dorážky z deváté hry a zahrál sedm bodů. Pro vítězství 
radnice ve hře zbývalo hodit 28 bodů a pro případné celkové 18 
bodů. Poslední hráč hází první hod – a jé je padá pouze jedna 
kuželka. Ovšem druhý hod je skvělý a padá dorážka. Je 
rozhodnuto o tom, že vítězství v této hře již připadne Rudolci. A 
co poslední hod, kdo se stane lepším týmem v celkovém součtu. 
Radnice potřebuje osmičku a více, pro Rudolec hovoří šest a 
méně, pro plichtu je jasně stanovena sedmička. No a jak to 
dopadlo, snad ani nemusím říkat, samozřejmě SEDM !!! Krásné 
bowlingové odpoledne. 

 
 

Složení družstev: 
Rudolec: Hanka Drenková, 

Stáňa Budiská, Blanka Bulková, 
Monča Gajdošová, Míra Mrázek, 
Honza Drenka, Martin Mrázek a 
Venca Hazuka 

radnice Březová: Jana 
Kašparová, Dana Zíková, Lenka 
Fialová, Šárka Škubalová, Pavel 
Suchý, Kája Hofmann, Pavel 
Sinkule a Petr Pivarči 
 

Bowlingové klání Rudolec – radnice Březová, úterý 11. března 2014 
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V sobotu 15. března se od 13:00 hod. uskutečnil v 
rudolecké stodole turnaj ve střelbě z praku Co to vlastně ta 
prakiáda je? Střelci střílí z vlastnoručně vyrobených nebo 
vypůjčených praků olověnými kuličkami buď na terč nebo tkz. 
sklopku tzn., že při zásahu se terč sklopí (něco podobného 
využívají při svých závodech biatlonisté). Vlastní soutěž na 
Rudolci se skládala z třinácti střel na terč a dvou kol ze střelby na 
sklopku, vždy po deseti střelách. 

Za velmi vydatné technické a organizátorské pomoci 
starosty města Březová pana Miroslavy Boudy, který prakticky 
odřídil celou soutěž sám, včetně bezpečnostních podmínek 
prověřených při soutěžích, včetně organizace turnaje, dodání 
patřičných tiskopisů, cen a koneckonců i vlastního vyhlášení 
výsledků turnaje. 

Prvního rudoleckého turnaje se zúčastnilo deset borců, 
včetně dvou žen a jednoho účastníka ještě školou povinného a je 
jen škoda, že se místní nezapojili ve větším počtu. Počáteční 
rozpaky brzy vystřídalo nadšení a zápal soutěžících střelců z 
průběhu této soutěže. Nejlepším střelcem se po zásluze stal 
Tonda Janura, který nelenil a i potajmu chodil již dlouho před 
turnajem trénovat. Ovšem tuto možnost měli všichni Rudolecčtí. 

Velkou podívanou byli střelci z Březové, kteří se toho 
dne zúčastnili turnaje v Plískově a opět sbírali nejlepší umístnění. 
Jejich umění ovšem ocenilo už jen pár jedinců, kteří se po 
ukončeném turnaji nemohli rozloučit s atmosférou stodoly. 
Doufáme, že příští rok bude co do účasti závodníků podstatně 
širší a že přivítáme i kategorii profesionálů. Jejich šikovnost 
opravdu stojí za to vidět!!! 
 

Rudolecká prakiáda 
 

Josefovská zábava 21.3.2014 
 

Josefovská zábava, která se konala tento den, měla 
zvláštní atmosféru. Stala se tradiční otevírací kulturní akcí 
 rudoleckých ASORáků a proběhla v country stylu. Nejlepší 
kostým na tuto akci měla Hanka Drenková, která jako vždy 
přistoupila k tomuto večeru se svojí pověstnou pečlivostí a 
smyslem pro humor. Za muže bezkonkurečně vyhrál Vláďa 
Budiský, kterému jeho nádhernou koženou vestu, záviděl snad 
každý účastník večera, mužského pohlaví. 

Zároveň však byla i trochu zvláštní událostí, protože 
touto akcí jsme se loučili s naší hospodskou Blankou Brabcovou, 
která se nejprve se svým manželem Dušanem a později sama,  
starala 12 let,  o chod naší hospody. Patří jí náš obdiv a dík za to, 
že na tak malé vesnici jako je Rudolec, dokázala po tak dlouhou 
dobu vydržet se svými někdy i protivnými  a nespokojenými 
štamgasty. Všichni Ti  Blanko,  děkujeme a doufáme, že mezi nás 
zavítáš i jako naše kamarádka. 

Večer probíhal ve výborné atmosféře, kterou nejprve 
vytvořila tradiční josefovská tombola, která mimo hodnotných 
cen, obsahovala i celou řadu úkolů a pokynů, které vedly k tomu, 
že osazenstvo hospody, které tvořili na jedné straně ASORáci  a 
na druhé straně naši dobří kamarádi, tradiční parťáci a baviči, 
sokolovští vodáci z vodáckého spolku Momentive Sokolov, jsme 
se dokázali vzájemně pobavit a popít u baru nějakou tu 
skleničku. Po tombole probíhal taneční večer s dobrou zábavou i 
přes to, že většinu večera hrála reprodukovaná hudba. 

Vítanou změnou byly kytaristé Honza a Kvído, kteří mezi 
reprodukovanou hudbu, vstupovali se svými písničkami, kterými 
bavili celou hospodu, která zpívala s nimi. I přes počáteční 
obavy, které pořádající Pepíci z ASORu měli, jsme se všichni 
senzačně bavili a už se zase těšíme na příští Josefovskou zábavu, 
tentokrát možná i  s novým hospodským nebo hospodskou. 
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A jak si vedou naši střelci v celkové tabulce 
Vůbec nejlepším střelcem celé soutěže je Honza Hajdu ze 

Starého Sedla s nedostižnými 44 zásahy. Nejlepší střelec našeho družstva 
Míra Walter se svými 21 přesnými zásahy je prozatím na sedmém místě. 
Na druhé místo ztrácí 6 branek. Druhým nejlepším střelcem FC Rudolec 
je Tomáš Sloboda a v celkové tabulce střelců mu patří 15. místo. 23. je 
Lukáš Szolar se 14 brankami (7 gólů vstřelil ještě v dresu Dolního 
Rychnova). Venca Hazuka (31.), Standa Hradský (45.), Péťa Brláš (55.), 
Broňa Strnad a Jirka Derfler (se dělí o 66. místo), Venca zeman (90.); 
Mira Peterka (102.) a Jirka a Vláďa Kroftovi s Kubou Gajdošem se dělí o 
127. místo. V celé soutěži se již trefilo do branky 151 střelců. 
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 FC Rudolec informuje 
 Novoroční turnaj ve futsalu na Rudolci 

 V sobotu 4. ledna 2014 se na zrekonstruovaném hřišti s 
novým povrchem uskutečnil již 6. ročník novoročního turnaje za 
účasti pěti družstev ze sokolovského regionu. Zatěžkávací 
zkouškou prošla i rudolecká stodola, kde bylo pro účastníky 
turnaje zřízeno zázemí a kde se také mohli občerstvit diváci, 
kterých se v průběhu turnaje sešlo opravdu hodně. O velkém 
zájmu svědčí i dodatečný nákup surovin pro obsluhu občerstvení, 
kterého se výborně ujaly Jitka Derflerová a Martina Hazuková.  

Ráno po deváté hodině se rozpoutali boje o vítězství v 
tomto turnaji. Zvolený systém turnaje, každý s každým, nabídl 
odehrání deseti zápasů, v kterých nebyla nouze o krásné a 
napínavé fotbalové momenty. Škoda jen že naši borci nebodovali 
ve dvou velmi vyrovnaných zápasech s družstvy Bohemia Sokolov 
a AC Lítov. Mohli skončit na domácím turnaji určitě lépe než na 
čtvrtém místě. Zaslouženým vítězem turnaje se nakonec stali 
hráči Bohemia Sokolov, kteří prošli celým turnajem bez ztráty 
jediné kytičky. Nejlepším střelcem turnaje se stal Marek Tišl z 
Březové, který 12 zásahy rozvlnil sítě za soupeřovými brankáři. 
Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen František Křenek z 
domácího družstva FC Rudolec. Příští rok na viděnou. 

Začala jarní část mistrovské soutěže 
 První mistrovské utkání jara sehráli naši futsalisté na 

půdě posledního mužstva tabulky s výsledkem 
FC Dolní Nivy – FC Rudolec   0:7 (0:2)  

když o branky se postarali 2x Standa Hradský a po jedné brance 
vstřelili Vláďa Kroft, Tomáš Sloboda, Míra Walter, Lukáš Szolar 
(přestup z Dolního Rychnova) a Kuba Gajdoš. Ve druhém střetnutí 
v úvodním zápase doma na zrekonstruovaném povrchu porazili 
naši borci nebezpečné Sedláky ze Starého Sedla 

FC Rudolec – Sedláci Staré Sedlo   8:6 (6:1) 
především dobrou hrou v prvním poločase, když ve druhém 
poločase zřejmě pod dojmem vysokého vedení zápas jakoby 
chtěli jen dohrát. Branky zajistili 2x Venca Hazuka a Standa 
Hradský, po jedné Tomáš Sloboda, Péťa Brláš, Míra Walter a 
Lukáš Szolar. Ve třetím utkání jarní části nastoupili hráči FC 
Rudolec na hřišti FC Beverly Horní Slavkov 

FC Beverly Horní Slavkov – FC Rudolec   7:5 (4:1) 
naši hráči zaspali začátek zápasu 0:4, od tohoto stavu ale zabrali a 
málem udělali z utkání ještě drama. Porážka, která určitě mrzí! 
Branky vstřelili Míra Walter 2x, Venca Zeman, Jirka Derfler a 
Tomáš Sloboda po jedné. 

FC Rudolec – FC Dolní Rychnov     11:1 (5:0) 
s chutí hrající domácí v malém derby rozstříleli své sousedy. 
V pěkném počasí i příjemná návštěva, včetně pana starosty. O 
branky se podělili Lukáš Szolar 5x, Míra Walter 3x, Tomáš Sloboda 
2x a Venca Hazuka. 
Domácí utkání zbytku jarní části: 

20.4. v 10:00 hod. FC Rudolec – AC Shooters Horní Slavkov 
11.5. v 10:00 hod. FC Rudolec – Dacani Královské Poříčí „B“ 
25.5. v 10:00 hod. FC Rudolec – Baník Krásno 
8.6. v 10:00 hod.   FC Rudolec – Termiti Loket „C“ 
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 Představujeme sponzory letošního country – folk festivalu „Rudolecký kotlík“ 
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Všechny použité fotografie jsou z archivu ASORu nebo MÚ Březová.                                                                                                               

Příspěvky, náměty na články, rozhovory aj. postupujte: Gajdoš Josef, Rudolec 89 nebo na gaga2007@seznam.cz 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Recept na chleba – bez hnětení 

 

Blahopřejeme 

Blahopřejeme!!! 
 

Všem Rudoleckým matkám k jejich 
svátku, který oslaví 

 

13. května – den matek 
 
 

Oslavencům přejeme pevné zdraví, 
hodně štěstí, osobní a rodinné pohody, 
spokojenosti a hodně sil do dalších let. 
 

Členové ASORu 
 

Pokud chcete na tomto místě popřát svým blízkým k životnímu jubileu, neváhejte a zavolejte nebo napište !!! 

 

V následujícím období se vyskytuje jeden 
málo známý významný den 

21.6. – Evropský den hudby 
Vznikl na popud bývalého francouzského 

ministra kultury Jacka Langa roku 1981. Jedná se 
o celoevropsky uznávaný den, který je věnován 
hudbě, všem kteří se jí věnují a samozřejmě se 
v tento den se konají různorodé kulturní akce, 
které jsou s hudbou spojené. 

 

 

 

Pranostiky na nadcházející období 
 „Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší.“ 
 „Mokrý máj - v stodole ráj.“ 
 „Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom 
přicházívá.“ 
 

Předchozí čísla naleznete na internetových stránkách ASORu nebo na stránkách města Březová, pod kolonkou Rudolec.  

Co nás čeká? 
 V měsíci dubnu bezesporu největší akcí pořádanou na 
Rudolci je již tradiční pálení čarodějnic a stavění máje. 
Uskuteční se ve středu 30. dubna na louce pod 
rekonstruovaným hřištěm. Volná zábava se živou muzikou pak 
proběhne podle počasí, buď na návsi, nebo v přilehlé stodole. 
 V květnu se můžeme na kácení máje a velmi 
pravděpodobně na vzácnou návštěvu, a to naše přátele 
z moravského Rudolce, kteří by se měli zúčastnit právě výše 
zmíněné akce. 
 No a v červnu 21-tého v sobotu si všichni udělejte čas a 
můžete se již teď těšit na 4. ročník country – folk festivalu 
„Rudolecký kotlík“ s bezvadnými kapelami a bohatým 
doprovodným programem. 

  

Příští číslo vyjde jako „speciál“ 
Vyjde někdy na začátku června a bude plně 

věnované připravovanému country – folk festivalu. 
Lehce zavzpomínáme na historii, seznámíte se v něm se 
všemi kapelami. Jejich obsazení, historie, úspěchy apod.  
Najdete zde i fotografie jednotlivých skupin, u některých 
i veselé povídání, jejich skladby, kontakty na vedoucí 
skupin a další zajímavé informace.  
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 Z receptů našich občanů 

Suroviny: 
1 hrnek žitné mouky  3 hrnky hladké mouky 
1 lžička kmínu   2 lžičky  soli 
půl lžičky sušeného droždí 
To vše nasypeme do větší mísy a na sucho promícháme, pak přidáme 
1 lžička octa   2 hrnky studené vody 
 

 Postup: 
A promícháme, vznikne řidší těsto. Posypeme moukou, přikryjeme 

utěrkou a necháme při pokojové teplotě kynout 12-18 hodin. Potom těsto v míse 
probereme vařečkou, znovu zasypeme moukou a necháme odpočinout 30 
minut. Zatím si rozpálíme troubu na 230 stupňů a vložíme do ní prázdný kastrol 
(nerez, smalt průměru asi 21-23 cm a suchý!) a necháme rozpálit 30 min. Do 
horkého suchého kastrolu vyklopíme pomocí stěrky těsto, posypeme kmínem. 

Hrnec přikryjeme poklicí a pečeme při teplotě 230 stupňů 30 minut, pak 
poklici sundáme a dopékáme asi 20 minut na 220 stupních. Chleba se nepřichytí 
a krásně se vyklopí hned čerstvě upečený, jen musíte dodržet těch 30 min 
rozpálení suchého kastrolu. 
 

 

Poznámka: 
Chléb je vynikající, křupavý a velmi 

jednoduchý. 
  Doporučuji plný hrnek 1/4 litru. 
Autor trošku  recept upravil!! 2 hrnky 
polohrubé mouky, 1 hrnek hladké mouky, 1 
hrnek žitné mouky. Chleba je ještě lepší a 
vždy se povede. 
 
 

 


