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4. ročník „Rudolecký kotlík“ 
V sobotu 21. června se na Rudolci u Březové 

uskutečnil 4. ročník country – folk festivalu pod názvem 
„Rudolecký kotlík 2014″. Datum konání letošního ročníku 
bylo spojeno se svátkem hudby, neboť na tento dne letos 
připadl významný den „Evropský den hudby“. A jako 
předešlé ročníky opět nezklamal a byl velice úspěšný. Skoro 
pět stovek návštěvníků festivalu mělo o dobrou zábavu 
postaráno po celou dobu konání akce. A podle vyjádření 
většiny účastníků k tomu přispěla i změna místa konání a to 
přesun na louku pod zrekonstruovaným futsalovým hřištěm, 
kde se přímo nabízela možnost postavit pro vystupující 
adekvátní zázemí včetně krásného pódia. 

V hlavním programu vystoupilo osm hudebních 
těles. Jako první začínala festival folková skupina „DRC“ 
z Ostrova nad Ohří, svými vtipnými glosy a příjemnou 
muzikou nastartovali parádní atmosféru, která se pak táhla 
celým průběhem festivalu. Nováčkovskou daň na festivalu 
skvěle zvládla dámská bluegrassová skupina z Litoměřic „OD 
PLOTNY SKOK“. Po tomto zdařilém vystoupení následoval 
stálý účastník festivalu a to kapela „KV EXPRES“ z Karlových 
Varů. I když věkovým průměrem asi nejstarší, tak přesně 
svojí muzikou zapadli do stylu festivalu, tedy country-folk 
s dodatkem klasika. No a co dodat k hlavnímu taháku 
festivalu skupině „COP“ z Plzně, snad jen to že se 
organizátoři opět trefili a vystoupení skupiny pod vedením 
Miroslava „Míši“ Leichta patřilo k vrcholům letošního 
ročníku. Kapela „ZHASNI“ z Nového Boru, která byla loni 
nominována na cenu Anděla v kategorii folk a country, svojí 
vlastní tvorbou všech skladeb ve stylu folk-pop si určitě 
našla mezi přítomnými své příznivce. Tradiční, na Rudolci 
velmi oblíbený a vítaný host festivalového vystoupení, 
skupina „ALISON“ z Kraslic opět předvedla parádní 
vystoupení s hudbou na irské motivy, při které určitě lezl 
spoustě návštěvníků mráz po zádech. Následovala opět 
klasika country-folk v podání habartovské rodinné skupiny 
„FÍCI“. Potom již  následovaly taneční kreace účastníků, až 
do  pozdních večerních hodin, které doprovázela skupina 
„ULICE“ z Rotavy. Nutno dodat, že všechny kapely si za své 
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vystoupení vysloužily od diváků vřelé ovace a byly diváky 
přinuceny své vystoupení zaslouženě prodloužit. 

Doprovodný program byl zahájen  v 14:00 hod. 
tradičními soutěžemi a hrami pro naše nejmenší. V 
rudoleckém parku bylo připraveno několik stanovišť, kde 
svoje dovednosti naši caparti předváděli. Celé toto 
odpoledne měla pod svými křídly pionýrská skupina 
z Březové pod vedením pana Martina Düringera. Další 
atraktivní soutěž připravil pan Tomáš Gbür ze Starého 
Sedla a to střelbu z luku pro malé i velké. Obrovský zájem 
dětí vzbuzovala hlavně možnost svézt se na hřbetu koně. 
Tuto atrakci zajistil pan Ladislav Burianek z rudolecké 
farmy. Vyvrcholením programu dětského dne byl příjezd 
dobrovolného hasičského sboru z Březové a nafoukání 
hasičské pěny do prostoru parku. Nádherný pohled na 
spokojeně skotačící děti ve vysoké vrstvě pěny. Po celou 
dobu konání dětského dne měli děti možnost svézt se 
v povozu s koňským spřežením. Kočí pan Josef Janura jezdil 
okružní jízdu s prohlídkou rudoleckého statku. 

V doprovodném programu přímo v dějišti konání 
festivalu vystoupili mj. malé mažoretky ze základní školy na 
Březové, Pepa Jung v atraktivním westernovém vystoupení 
coby mistr v ovládání biče a lasa, příjemná podívaná byla 
na vystoupení tanečnic a tanečníků z Chebu, kteří se již 
několik let věnují country tancům a říkají si COUNTRY 
LADIES. Po 17.00 hodině, přímo na rudolecké farmě byla 
k vidění ukázka cuttingu, neboli práci koně s teletem. A 
vyvrcholením byla jízda na koni, přímo v dějišti festivalu 
mezi diváky. Letošní vystoupení pana Burianka a spol. se 
neslo v indiánském duchu, za zvuků hudby předvedl svoje 
umění v práci s koněm a celé vystoupení společně s dívčím 
osazenstvem farmy stylizoval opět do romantického děje, 
který umocňovala večerní atmosféra festivalu. 
Nezapomenutelný zážitek pro většinu diváků. 

To, že se celá akce opět vydařila, mají svůj nemalý 
podíl i ti co nebyli tolik vidět. V první řadě jsou to určitě 
sponzoři a to Údržba silnic Karlovarského kraje a.s., 
Momentive Sokolov, Geosan Brno, Dekonta a.s., 
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Vodohospodářská společnost Sokolov, Proforest, Auto 
Brožovský, pan Josef Bulka, Protenax, Vishay, Isla, 
Sokolovská uhelná, ČEZ, Karlovarský kraj, ASA a MÚ 
Březová. Výraznou pomoc opět poskytl MÚ Březová, v 
čele se starostou panem Miroslavem Boudou, včetně 
všech březovských pracantů, kteří se podíleli na výstavbě 
a likvidaci areálu. Poděkování směřuje i na výborného 
zvukaře pana Makoně s kolektivem a moderátora celé 
akce pana Aleše Pokorného. Veškeré masné výrobky 
dodali Jatky Rudolec, poděkování za sponzorský dar 
manželům Černohorským,  obdiv určitě zaslouží všech 30 
pořadatelů z řad rudoleckých občanů, kteří se podíleli na 
přípravě, ať to byl guláš, klobásy a kuřecí stehna z udírny, 
či na grilu, občerstvení, pořadatelská služba, dětský den. 
Nemalou měrou se na zdárném konání akce podílel i 
občerstvovací stánek naší nové hospodské paní Gity 
Fašinové a spol. a prodejní stánky společnosti Pšito Oyaté 
z Plzně, která zajistila u vstupu do areálu dvě indiánská 
teepee a měla připraven stánek s westernovými a 
indiánskými upomínkovými předměty a prodejní stánek 
centra pro zdravotně postižené ze Sokolova s vlastními 
výrobky. 

A samozřejmě obrovské poděkování všem 
divákům, kteří se našeho festivalu zúčastnili. Příští rok se 
můžeme těšit na první malé kulatiny v podobě 5. ročníku. 
Pořadatelé pro nás jistě připraví opět zajímavý a pestrý 
program s nějakou hudební lahůdkou, která zpestří malé 
výročí festivalu. 
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Rudolecké setkání 31. 5. 2014 
Malé představení vesničky našich přátel z Moravy: 

Obec Rudolec se nachází 13 km jihozápadně od 
Žďáru nad Sázavou na samém okraji okresu, při silnici druhé 
třídy číslo 353, která spojuje Žďár nad Sázavou s Jihlavou. Ze 
silnice ke Stáji, kde také nalezneme kapličku svatého Jana 
Nepomuckého, se nabízí zajímavý výhled do rybniční pánve 
u Bohdalova a na členité panorama Žďárských vrchů. Toto 
místo bývá vyhledáváno i malíři. Mezi největší rybníky 
v katastru obce patří Horní a Dolní Křivý rybník a Olšinský 
rybník, a společně s dalšími rybníky v okolí Bohdalova jsou 
součástí přírodního parku Bohdalovsko. 

Přes obec vede modrá turistická značka, jež 
označuje ideální turistickou stezku směřující podél návrší 
vrchu Blažkov, který je významným geodetickým bodem a se 
svými 694 metry nadmořské výšky poskytuje zajímavý 
výhled na moravskou i českou stranu Žďárských vrchů. 

Poblíž silnice byla v obci postavena moderní kaple 
svaté Anny, která byla vysvěcena v červenci 1998, a o rok 
později byl do věže umístěn nový zvon. Dalším významným 
objektem je Rychta Rudolec, která v současné době prochází 
zásadní rekonstrukcí. V přízemí tohoto původního 
kulturního domu je společenský sál, hospoda a zázemí 
obecního úřadu. 

V současnosti je v obci 90 čísel popisných. Počet 
obyvatel je 210. Část domů slouží k rekreačním účelům. 
Katastrální rozloha je 937 h, nadmořská výška 617 m. Vrch 
Blažkov 699 m. V obci aktivně působí sbor dobrovolných 

hasičů, který vznikl v roce 1904 a pro svoji činnost 
využívá hasičskou zbrojnici, která byla v roce 2004 
opravena. Na hasičské zbrojnici je umístěna zvonička. 

Místní sportovci se úspěšně zapojují do 
hokejových zápasů vesnické ligy, ve které soupeří 
mužstva ze dvou desítek okolních obcí. 

Myslivecké sdružení je další fungující organizací 
v obci. Jeho činnost spočívá především péčí o zvěř a o 
krajinu. Na podzim se koná několik honů a v zimním 
období se provádí pravidelné přikrmování zvěře. 

Zemědělskou půdu v obci v převážné míře 
obhospodařuje zemědělská společnost AGRAS Bohdalov, 
a.s. Zbývající zemědělskou půdu obhospodařují soukromí 
zemědělci. Někteří občané pracují jako osoby 
samostatně výdělečně činné. V obci nepůsobí žádné 
podniky většího významu. 

Obec pravděpodobně založilo počátkem 14. 
století měřínské proboštství třebíčského kláštera. První 
zmínka pochází z roku 1369, kdy panství vlastnil vladycký 
rod Šabartů, jenž měl ve znaku obloukovou pilu. V 15. 
století se zde připomíná mlýn a především tvrz, která je 
v druhé polovině 16. století přestavěna na renesanční 
zámek. Dalších změn zámek doznal v první polovině 18. 
století, kdy byl barokně upraven, rozšířen o věž. 
V současné době je, ale zámek pustý, chátrá a čeká na 
nového majitele. 

Počet obyvatel: 210 
Katastrální rozloha: 937 ha 
Nadmořská výška: 617 metrů 
Okres: Žďár nad Sázavou 
Kraj: Vysočina 
 

Společné znaky našich obcí: 
Občanská iniciativa: 
Dámský klub Rudolec  
u nás ASOR 
Sportovní kluby: 
Hokejový klub  
u nás futsalový klub 
Kotlík: 
Karel Kotlík  
u nás Rudolecký kotlík 
Společné příjmení v obci: 
Sobotkovi 
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 Setkání Rudolců 
V sobotu 31. května jsme u nás přivítali velmi 

milou návštěvu, naše přátelé z Rudolce na Moravě. 
Výprava, která čítala jedenáct členů, z toho šest děvčat, se 
u nás objevila po dvou letech. Po společném obědě na 
Kostelní Bříze v místní restauraci „U Bílého koníčka“ a 
ubytování jsme vyrazili k hlavnímu bodu odpoledního 
setkání návštěvě historické památky cínového dolu 
Jeroným a hornického muzea v Krásně.  

Přibližně 500 let ukrýval důl svá tajemství. Ve 
středověku zde těžbou cínu vydělávaly stovky dělníků 
peníze na svou obživu. Ve stovkách metrů pod zemí museli 
horníci rozdělávat oheň, aby narušili skálu. Větší část štoly 
je ale pro veřejnost prozatím stále uzavřená. Zatím 
nepřístupná jsou i podzemní jezera, která voda vytvořila ve 
starých štolách. Během II. světové války využívali nacisté 
důl jako skrýš před spojeneckými letadly. V jedné z chodeb 
byl objeven i muniční sklad s trezorem. Důl Jeroným v 
katastrálním území Čistá u Rovné je zapsán jako kulturní 
památka v Ústředním seznamu nemovitých kulturních 
památek. 

Po této velmi zajímavé exkurzi jsme zavezli naše 
přátelé na malé posezení a prohlídku golfového centra u 
Dolního Rychnova. Kolem sedmé hodiny večerní jsme naše 
kamarády již přivítali na domácí půdě, konkrétně 
v rudolecké stodole. Po krátké prohlídce našeho Rudolce a 
nepříliš vydařeném, ale úsměvném kácení máje, se již 
naplno rozběhla večerní zábava. A jak se naším přátelům a 
kamarádům líbilo?  

Viz komentář jedné z účastnic. 
Ahojte rudolecký, chtěla jsem se mrknout na 

setkání Rudolců, ale nemám přístup. Něco s tím proveďte, 
ať se můžeme mrknout my z Rudolce z Vysočiny. Rádi 
vzpomínáme na hezký výlet, moc se nám to všem líbilo a 
díky za Vaši pohostinnost. Jana Chytalová. 

 
 

 Volejbal, ASOR versus učitelé ISŠTE 
Ve středu 25.6.2014, sehráli členové i nečlenové 

ASORu, přátelské volejbalové utkání, s učiteli ISŠTE 
Sokolov. Zápas proběhl od 16.00 hodin, na hřišti v 
Rudolci. Jednalo se o přátelské utkání, ryze amatérských 
uskupení a proto za Rudolec hráli hráči, všech věkových 
kategorií. Přes počáteční nejistotu, Rudolečtí byli 
důstojným soupeřem učitelům. Mezi nejlepší hráče patřili 
Monika a Jakub Gajdošovi, velmi překvapila i Pavlína a 
Jitka Hrbáčkovi a neztratil se ani veterán Tonda Janura. 
Ale i ostatní hráči obětavě bojovali za naši obec. 

Na sety jsme prohráli 5:1, ale to vůbec není 
důležité. Důležité je, že obě družstva byla spokojena s 
úrovní zápasu a přátelskou atmosférou, která celé klání 
doprovázela. Pokud ještě trochu potrénujeme, budeme v 
září na odvetě, již mnohem těžším soupeřem. 

Po zápase proběhlo posezení na terase, s 
opékáním klobás, zakoupených na místní farmě. Všichni 
už se těšíme na to, jak se opět setkáme, v září při odvetě. 
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 Stavění máje, pálení čarodějnic 
Ve středu 30.dubna od 19.00 hodin, proběhlo 

tradiční stavění máje a pálení čarodějnic v naší obci. O 
perfektní májku, která je chloubou naší obce, se postarali 
naši futsalisté a zároveň připravili i velkou hranici, která 
vydržela hořet, až do pozdních večerních hodin. Za tuto 
snahu a úsilí, které věnovali přípravě této akce, jim patří 
náš velký dík a uznání. 

Celý večer probíhal v družné zábavě, i když za 
zvuků reprodukované hudby, což sice byla malá vada na 
kráse, ale i tak se většina našich sousedů a přátel dobře 
bavila. Neopomenutelným zážitkem, byla již tradiční 
návštěva grilu, tentokrát u Gágy, který má vždy klobásky 
dobře propečené. Dobré pivo z Rudolecké hospůdky  a 
úsměvy  hospodské paní Gity Fašinové a číšníka Tomáše 
Slobody, nemalou měrou přispěly k dobré pohodě a 
spokojenosti účastníků večera. Velkou spokojenost 
projevila většina zákazníků s podávanými makovými a 
tvarohovými koláčky, které  personál Rudolecké hospůdky, 
prodával pro zpestření chuti. 

Důležité však na celém večeru byla veselá, 
přátelská atmosféra, která nemalou měrou přispívá k 
dobrým sousedským vztahům a vzájemnému poznání. Je 
jen na škodu, že se nezorganizovala žádná akce pro naše 
nejmenší, které vždy doprovázely tento večer a 
organizátoři celé akce  a především jejich manželky, se 
spíše věnovaly zábavě s heslem „bavte naše děti“. Vše se 
odbylo několika větami do mikrofonu  od Tondy Janury a 
rozdělením pěti sušenek a lízátek, mezi děti, které přišly s 
lampiony a maskou čarodějnice (viz fotogalerie). Snad se 
to příští rok zase vrátí do starých kolejí, jak bylo při těchto 
akcích zvykem a našim nejmenším se budeme více 
věnovat. 

Je na škodu, že se těchto akcí zúčastňuje neustále 
stejný okruh lidí z naší obce a ostatní sousedé sedí doma za 
okny. Především máme zájem o to, aby mezi nás přišli ti 
sousedé, kteří mají výhrady k naší činnosti, aby přišli mezi 
nás a otevřeně si o tom co jim vadí, s námi popovídali,  
pomohli nám, jimi kritizované činnosti zlepšit a pomoci při 
jejich organizaci. 
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 FC Rudolec slaví postup do I. třídy 
Tak nám skončila sezóna 2013-14 a pro naše futsalisty velice úspěšně. Přestože měli slabší jaro než podzim a 

v celkové tabulce okresního přeboru II. třídy obsadili 4. místo, zajistili si postup do I. třídy. Týmy, které skončily před 
našimi borci, se postupu zřekly a to znamená, že v novém ročníku, na zrekonstruovaném hřišti, budeme hrát vyšší 
soutěž. Losování nového ročníku zatím ještě neproběhlo, ale již je znám termín zahájení soutěže 16. srpna. Domácí 
zápasy se budou hrát vždy v sobotu (což je změna proti dosavadnímu nedělnímu dopoledni) od 10:00 hod. 

Na jaké soupeře se můžeme v domácím prostředí těšit? Termiti Loket „B“, 1. FK Josefov, LA Koruna Sokolov, 
Detektiv Sokolov „B“, KMK Bohemia Sokolov, HRB Král. Poříčí „B“, Dacani Král. Poříčí, CHEZA Sokolov „B“, AC Lítov „C“, FC 
United Chodov, Panthers Sokolov, 1. FC Michal Sokolov a Směs Tatrovice. Jistě jste si všimli, že zde úplně chybí zástupci 
města Horní Slavkov, tedy ne příliš oblíbené destinace našeho mužstva.  
 

 
FC Rudolec informuje – sezóna 2013 - 14 

V právě skončené sezóně si vedl náš tým velice úspěšně. V posledních letech je to nejlepší umístění družstva, 
které co se kádru týče, se v tomto roce moc neměnilo. V jarní části nás posílil pouze Lukáš Szolár, který přišel z Dolního 
Rychnova. Jarní část soutěže jsme odehráli na již zrekonstruovaném hřišti a v domácích zápasech jsme ztratili pouze čtyři 
body. Smolná remíza se Shooters a v posledním kole nešťastná porážka s Termity Loket. Vůbec v domácích zápasech se 
nám dařilo a v tabulce domácích zápasů jsme byli druhým nejlepším mužstvem, dva body za týmem Krásna. Za to 
v tabulce zápasů hraných venku, se již tolik nedařilo a 9. příčka signalizuje kde je co zlepšit. 

Máme vcelku vyrovnanou bilanci s celky, které skončily před námi. Dvakrát jsme porazili Staré Sedlo, porážka a 
vítězství s Krásnem a dvě těsné porážky s Termity dávají naději, že i ve vyšší soutěži by se naše mužstvo nemuselo ztratit. 
Hra našeho týmu byla vyrovnaná v obou poločasech, když v tabulce prvních poločasů s dvanácti vítězstvími obsadili 5. 
místo a v tabulce druhých poločasů s patnácti vítězstvími jsme obsadili 4. místo, dva body za druhými Sedláky. 

Velké poděkování, je směřováno na vedoucího družstva, panu Honzovi Drenkovi, který se v zákulisí staral o 
veškeré potřeby mužstva a samozřejmě všechny naše fanoušky. Doufáme, že v příští sezóně nás budou nejen při 
domácích zápasech hojně podporovat. 

 Soutěž střelců vyhrál Jan Hajdu ze Starého 
Sedla, který vstřelil neuvěřitelných 77 branek. Druhý 
Jan Poplštein ze Svince vstřelil 49 branek. Neztratili se 
ani naši střelci, 7. Sloboda, 9. Walter, 21. Hazuka, 28. 
Szolár (+7 gólů za D.R.), 61. Hradský,  Brláš, 74. Derfler, 
82. Strnad, 92. Zeman, 132. Peterka, Gajdoš, 151. 
Kroftové. Celkem bylo evidováno 169 střelců. 
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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 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Blahopřejeme 

Blahopřejeme!!! 
Kdo bude slavit svoje narozeniny 

v období srpen – říjen? 

Miroslav Gogola  
Blanka Bulková  
Josef Bulka  
Antonín Janura 
 

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 zajímavý významný den 

Šťastný mezinárodní den ženského 
orgasmu! Milé dámy, vyřiďte velké díky za tento 
den do Brazílie, neboť to je to místo, kde byl 8. 
srpna zaveden a slaví se jako jedno z největších 
životních potěšení.  

Svátek vznikl ve městě Esperantina v 
Brazílii, kde se jeden radní rozhodl věnovat tento 
den ženskému orgasmu jako kompenzaci za 
"sexuální dluh" vlastní manželce. 

Svátek se slaví v Brazílii, Španělsku, 
Mexiku, Argentině, Peru a Norsku. Ale proč ho 
nezačít slavit také u nás? Ženy tento svátek milují 
určitě více, než MDŽ! 

 

 

 

Pranostiky na nadcházející období 
 

Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje. 
Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu. 
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. 
Září víno vaří, říjen víno pijme. 

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

Co nás čeká? 
 V prázdninovém období chystají členové ASORu 
cyklistické výlety po okolí. Bližší informace Vám podá Tonda 
Janura. Chystá se také několika denní vodácké putování po řece 
Ohři, přesný termín zatím není znám. Na konec srpna je 
připraven 3. ročník memoriálu Karla Lorenze ve hře zvané 
petangue. V září se můžeme těšit na 6. ročník memoriálu Karla 
Štursy v ruských kuželkách. V říjnu nás čeká kulinářská soutěž, 
tentokráte v režii Hanky Drenkové. 

Z akcí „za obec krásnější“, zde nás čeká výsadba živého 
plotu za dřevěným oplocením louky pod futsalovým hřištěm, 
v období září – říjen dokončení spodní hráze u druhého rybníka 
v rokli a snad i zahájení prací na rekonstrukci horních pater nad 
„Rudoleckou hospůdkou“ na turistickou ubytovnu a zvelebení 
hospodských pánských i dámských toalet. 

Volby do zastupitelstev obcí  
se v Česku uskuteční ve dnech (pátek a sobota) 
 

10. a 11. října 2014 
  

společně s volbami do třetiny Senátu. Termín voleb 
oznámil prezident Miloš Zeman 12. června 2014. V 
těchto volbách bude rozděleno více než 62 300 mandátů. 

Z receptů našich občanů 

RUDOLECKÝ OBČASNÍK; zpravodaj ASORu; červenec 2014; číslo 6 

 

Suroviny: Těsto: 
400 g hladké mouky 
1 ks droždí 
200 ml mléka 
100 g másla 
1 lžička soli 
 

 Postup: 
Mouku dáme do mísy, přidáme droždí, teplé mléko, máslo, sůl. 

Vymícháme hladké těsto a necháme 30 minut odpočinout. Cibuli 
oloupeme a nakrájíme na tenká kolečka, nakrájíme slaninu. Cibuli se 
slaninou osmažíme, přidáme sůl, pepř a kmín. Nakynuté těsto ještě 
jednou promícháme a rozložíme na vymaštěný plech a necháme ještě 15 
minut odležet. Pak na placku rozložíme osmaženou směs. Smícháme 
kysanou smetanu, sýr, vejce a 2 žloutky. Nalijeme na koláč a zapečeme v 
troubě na 200 st. C cca 35-40 min. 

Dobrou chuť. 
 

 

Obložení: 
1 kg cibule; 200 gr špek (anglická slanina) 
6 lžic másla; sůl, pepř, kmín 
250 g zakysané smetany 
200 g strouhaný Ementál 
2 vejce + 2 žloutky 
tuk na vymazání plechu 
 

 

Cibulový koláč 

 


