
 

 

 

Březová – část obce Rudolec 

 

stránka 1 

Co si v čísle přečtete: 
Rudolecký kotlík            str.1         FC Rudolec informuje  str.6 
Rudolecký kotlík        str.2      Rudolecký člobrda  str.7 
Rudolecký kotlík       str.3      Návrat vodníků                 str.7 
Sponzoři RK         str.4      Z receptů našich občanů              str.8 
Stavění máje  str.5      Blahopřejeme                                 str.8 
Pálení čarodějnic                 str.5      Co nás čeká         str.8 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

DĚTSKÝ DEN – SVEZENÍ NA HŘBETU KONĚ ČI V KOŇSKÉM POVOZE 

 
 

5. ROČNÍK „RUDOLECKÉHO KOTLÍKU“ JE ZA NÁMI 
V sobotu 20. června se na Rudolci u Březové uskutečnil již 5. ročník country – folk festivalu pod názvem 

„Rudolecký kotlík 2015″. Letošní ročník oslavil první malé jubileum a louka pod hřištěm, kde se odehrála podstatná část, 
se začala oblékat do slavnostního hávu již od začátku týdne. Největší nápor zažili pořadatelé ovšem v pátek, tedy den 
před zahájením. Výstavba pódia, stanů pro návštěvníky, stánků s občerstvením, zajištění všech orientačních cedulí, 
umístění bannerů sponzorů atd. zabralo pořadatelům skoro celý den i souvislosti s nepříliš dobrým počasím. Ani sobotní 
dopoledne nevypadalo, že počasí bude festivalu přát. Nakonec, i přes malou odpolední přeháňku, mohli být pořadatelé 
s počasím spokojeni. A nejen s ním. I přes malý problém se zajištěním úplné tmy při vystoupení skupiny s ohňovou show, 
se dá akce hodnotit jako velmi zdařilá, což dokazují názory nejen účinkujících, ale hlavně návštěvníků festivalu. Velice 
příznivé ohlasy byly především na místo konání, krásné přírodní zázemí dodává festivalu specifický a jedinečný nádech. 
Za všechny snad názor vedoucího skupiny Poutníci, Jiřího Poly „Krásný festiválek, velmi rádi na těchto menších akcích 
hrajeme a pokud budete mít zájem rádi se sem vrátíme, třeba při dalším jubileu“.  

V hlavním programu vystoupilo devět hudebních těles. Jako první začínala festival folková skupina „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.           pokračování na str. 2 
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MAŽORETKY ZE ZŠ BŘEZOVÁ 

 
 

SPOKOJENÍ NÁVŠTĚVNÍCI LETOŠNÍHO ROČNÍKU 
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ŽE BY NOVÝ MASKOT FESTIVALU? 

 
 

Následovali „DRC“ z Ostrova nad Ohří, svými vtipnými glosy a příjemnou muzikou pokračovali ve stylu country s parádní 
atmosférou, která se pak táhla celým průběhem festivalu. Od loňska známá dámská bluegrassová skupina z Litoměřic „OD 
PLOTNY SKOK“. Toto dívčí uskupení si určitě získalo mezi návštěvníky své další příznivce. Velmi milé bylo vystoupení 
skupiny „ULICE“, která oslavila na kotlíku své dvacáté působení na hudební scéně a na akci za spolupráce několika 
rudoleckých občanů pokřtila své nové CD. Co dodat k působivému vystoupení skupiny „POUTNÍCI“, chlapci těch 45 let co 
rozdáváte radost svým příznivcům, nebylo k zahození a jen tak dál. Fandové country, folk, tramp a bluegrassu si přišli na 
svém i v další části programu. Již při vystoupení skupiny „ROHÁČI“ z Lokte mohli obdivovat, že 40 let účinkování na 
prknech, která znamenají svět, nic neubírají na mladistvém projevu kapely. Takovou kapelu na naší akci vždy rádi uvítáme. 
Při jménu Michal Tučný všem zainteresovaným určitě běhá mráz po zádech a bylo to znát i při vystoupení kapely „MICHAL 
TUČNÝ REVIVAL PLZEŇ“, tolik zpívajících návštěvníků festival ještě nezažil. Po tomto šlágru se již festival pomalu blížil ke 
svému závěru. Příjemné vystoupení hudebníků z Karlovarska pod názvem „CRAZY HORSES“ a neméně zdařilé působení 
country z českého západu pod názvem „BANKROT“ ukončilo jubilejní pátý ročník rudoleckého kotlíku. Nutno dodat, že 
všechny kapely si za své vystoupení vysloužily od diváků vřelé ovace a byly návštěvníky přinuceny své vystoupení 
zaslouženě prodloužit. Všem účinkujícím patří velký dík za předvedené výkony. 

 Festival ale nežije jen vystoupením hudebníků. 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 zajišťovala paní Lenka Zemanová z jízdárny 
v Boučí, děti měli možnost se svézt na hřbetu malého či velkého koně. Oživením programu byl určitě i kostým žirafy 
v podání slečny Veroniky Bulkové z Brna. Vyvrcholením programu dětského dne měl být příjezd dobrovolného hasičského 
sboru z Březové a nafoukání hasičské pěny do prostoru parku. Bohužel vzhledem k počasí a zdraví malých capartů, tuto 
součást dětského dne pořadatelé odvolali. 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. Velký zájem účastníků 
vzbudilo i „tetovací studio“ pana Ládi Panka.  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,        pokračování na str. 3 
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KŘEST CD SKUPINY ULICE Z ROTAVY 

 
 

PÓDIUM KOTLÍKU PŘI DENNÍM OSVĚTLENÍ (ROHÁČI Z LOKTE) A PŘI ZÁPADU SLUNCE (MICHAL TUČNÝ REVIVAL PLZEŇ) 
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 kteří se již několik let věnují country tancům a říkají si COUNTRY BABY. Vyvrcholením doprovodného programu bylo 
vystoupení Filipa Stejného s děvčaty a jejich ohňová show. Opravdu zdařilé vyvrcholení festivalu. 

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 Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o. Chrudim; Údržba silnic Karlovarského kraje a.s., Otovice; Dekonta a.s., 
pan Petr Beneš z Brna; Geosan spol. s r.o., Brno; Chemontas s.r.o., Sokolov; Vertikal, s.r.o., Ostrov n. O.; Vodohospodářská 
společnost Sokolov, s.r.o.; NELAN spol. s r.o., Cheb; Globus Karlovy Vary; Isla Tepelné izolace, Sokolov; Agentura osobní 
asistence a sociálního poradenství, o.p.s.; Reality Šárka s.r.o., Sokolov; Algon Plus-Auto a.s., Cheb; Hexion a.s., Sokolov; 
skupina ČEZ, Karlovarský kraj, ASA – provozovna Tisová 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 se synem a moderátora celé akce pana Aleše 
Pokorného. Obdiv určitě zaslouží všech 30 pořadatelů z řad rudoleckých občanů, kteří se podíleli na přípravě celé akce, ať 
to byl guláš, klobásy z udírny, či na grilu, párek v rohlíku, připravované halušky na obrovské pánvi, pořadatelská služba, 
dětský den. Nemalou měrou se na zdárném konání akce podílel i občerstvovací stánek „Pilsner Urguell“ pod vedením 
hostinské paní Gity Fašinové a spol. a prodejní stánek 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 samozřejmě obrovské poděkování všem divákům, kteří se našeho festivalu zúčastnili. Pořadatelé pro nás jistě 
připraví příští rok opět zajímavý a pestrý program s nějakou hudební lahůdkou, která zpestří dění festivalu. 

Jen pro zajímavost, dosavadních pěti ročníků „Rudoleckého kotlíku“ se zúčastnilo 20 hudebních těles. Čtyři účasti si 
připsali ALISON z Kraslic, DRC z Ostrova, KV EXPRES z Karlových Varů a ULICE z Rotavy. Tři účasti mají TULÁCI z Ostrova a 
FÍCI z Habartova. Dvě účasti mají na svém kontě OD PLOTNY SKOK z Litoměřic. Po jedné účasti PROSTATA z Březové, HOW-
WADA ze Sokolova, hudební sešlost VRABCI Z ČECH, SPEKTRUM z Horního Slavkova, PLAVCI & JAN VANČURA z Prahy, 
BODLO z Vintířova, COP z Plzně, ZHASNI z Nového Boru, POUTNÍCI z Brna, ROHÁČI z Lokte, MICHAL TUČNÝ REVIVAL 
z Plzně, hudební sešlost Karlovarska CRAZY HORSES a country z českého západu skupina BANKROT. 

NOČNÍ OHŇOVÁ SHOW 
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SPONZOŘI LETOŠNÍHO ROČNÍKU - DĚKUJEME  
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VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR, spol. s r.o., CHRUDIM - http://www.ekomonitor.cz/indexx.php?id=o_spolecnosti 

ÚDRŽBA SILNIC KARLOVARSKÉHO KRAJE, a.s. - http://www.uskk.cz/sluzby 

DEKONTA, a.s. - http://www.dekonta.cz/sluzby-a-produkty/ 

PETR BENEŠ, BRNO - soukromá osoba 
GEOSAN spol. s r.o., BRNO - http://www.geosan.cz/c/nabidka-ekologickych-praci/nabidka.html 

CHEMONTAS s.r.o., SOKOLOV - http://www.chemontas.cz/obory_činnosti.html 

VERTIKAL, s.r.o., OSTROV n. Ohří - http://www.vertikalsro.cz/ 
Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. - http://www.voss.cz/sluzby.html 

NELAN spol. s r.o., CHEB - http://www.nelan.cz/cz/ 
GLOBUS KARLOVY VARY - http://www.akcniceny.cz/prodejna/globus-karlovy-vary-obchodni-30-karlovy-vary/ 

Agentura osobní asistence a sociálního poradenství, o.p.s.  
https://seniorkontakt.cz/katalog/agentura-osobni-asistence-a-socialniho-poradenstvi-ops-sokolov-osobni-asistence/ 

ISLA Tepelné izolace - http://www.isla.cz/ 
REALITY ŠÁRKA s.r.o. - http://realitysarka.cz/ 

ALGON PLUS-AUTO a.s., CHEB - http://auto.algon.cz/subdom/auto/cs/ 
HEXION a.s., SOKOLOV - http://www.hexion.com/ 

KARLOVARSKÝ KRAJ - http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx 
ASA, spol. s r.o. - provoz Tisová - http://www.fcc-group.eu/cs/Ceska-republika/Sluzby/Nabidka-sluzeb/Pro-mesta-a-obce.html 

skupina ČEZ - http://www.cez.cz/ 

http://www.ekomonitor.cz/indexx.php?id=o_spolecnosti
http://www.uskk.cz/sluzby
http://www.dekonta.cz/sluzby-a-produkty/
http://www.geosan.cz/c/nabidka-ekologickych-praci/nabidka.htm
http://www.chemontas.cz/obory_činnosti.html
http://www.vertikalsro.cz/
http://www.voss.cz/sluzby.html
http://www.nelan.cz/cz/
http://www.akcniceny.cz/prodejna/globus-karlovy-vary-obchodni-30-karlovy-vary/
https://seniorkontakt.cz/katalog/agentura-osobni-asistence-a-socialniho-poradenstvi-ops-sokolov-osobni-asistence/
http://www.isla.cz/
http://realitysarka.cz/
http://auto.algon.cz/subdom/auto/cs/
http://www.hexion.com/
http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx
http://www.fcc-group.eu/cs/Ceska-republika/Sluzby/Nabidka-sluzeb/Pro-mesta-a-obce.html
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STAVĚNÍ MÁJE A PÁLENÍ ČARODĚJNIC 

Ve čtvrtek 30.dubna, od 19.00 hodin, proběhlo 
tradiční stavění máje a pálení čarodějnic v naší obci. Jako 
každý rok, tak i tento, zajišťovali májku naši futsalisté a 
zároveň připravili i tradiční velkou hranici, která vydržela 
hořet, až do pozdních nočních hodin.  Naše děvčata s 
dětmi  májku hezky vyzdobili, takže bude okrasou naší 
„kotlíkové louky“ po celý  měsíc. Tuto snahu a úsilí si zvlášť 
ceníme, protože se ukázalo,  jak společným úsilím je možno 
připravit povedenou akci. 

Celý večer probíhal v družné zábavě, kde se o 
hudební doprovod staral Pepa Kábrt  a dovedl připravit 
atmosféru, při které se všichni  sousedé s přáteli dobře 
bavili. Neopomenutelným zážitkem byla tradiční návštěva 
grilu, kde byly připraveny „Rudolecké klobásky“ opět 
připravované „Rudoleckou hospůdkou“ v čele s paní Gitou 
Fašinovou, zdatným výčepním Tomášem Slobodou  a jejich 
rodinnými příslušníky, kteří se starali o hladové a žíznivé 
návštěvníky večera. I toto přispělo k dobré pohodě a 
spokojenosti účastníků večera. 

Důležité však na celém večeru byla opět veselá, 
přátelská atmosféra, která jako vždy přispívá k udržování 
dobrých sousedských vztahů a vzájemnému poznání. 

Ještě jednou díky všem, kteří se aktivně starali o 
zajištění  této akce v naší obci. 
 ZDOBENÍ 

ŠPIČKY 
MÁJE 

 
 

DĚTI S 
LAMPIONY 
PŘED 
HRANICÍ 

 

HOŘÍ!!!                 
VPRAVO 
STAVBA 
MÁJE 
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V soutěži bylo vstřeleno 1 320 branek, o které se 
postaralo 151 hráčů. Z toho domácí hráči vstřelili 
707 a hosté 613 branek. V návštěvnosti se FC 
Rudolec umístil na třetím místě, když jeho 
zápasy shlédlo 438 diváků s průměrem 20 diváků 
na utkání. V domácím prostředí taktéž třetí 
místo, 246 diváků s průměrem 22 diváků. 
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FC RUDOLEC INFORMUJE 

V 15. kole opět nezvládnutý první poločas a další nemilá domácí porážka s družstvem Směs Tatrovice v poměru 
5:7 po poločase 2:5. O branky se podělili Peterka Pavel 2x, Derfler Jiří, Sloboda Tomáš a Gajdoš Jakub. V 16. kole další 
nešťastná porážka s favoritem na postup mužstvem 1. FK Josefov na jeho hřišti 4:5 po poločase 1:2. Branky vstřelili 
Peterka Pavel 2x, Hazuka Venca a Gajdoš Michal. Po dvou porážkách přišlo v dalším kole domácí vítězství nad AC Lítov 
„C“ 5:3, když o poločase jsme vedli 3:2. Střelci domácích Walter Miroslav 3x, Hazuka Venca a Peterka Pavel. V 18. kole 
další porážka s mužstvem SKP Detektiv Sokolov „B“ 1:8, po poločase 1:4. V hodně oslabené sestavě se o jediný zásah 
postaral Peterka Pavel. V dalším kole opět zbytečná ztráta dvou bodů na domácím hřišti s mužstvem FC Chodov United 
po remíze 4:4, když hosté vyrovnávali v poslední minutě. Poločas 1:1 a o branky domácích se zasloužili Peterka Pavel 3x a 
Brláš Petr. S vítězem soutěže prohráli naši borci na jeho hřišti opět ve slátané sestavě vysoko 1:13, když již v poločase 
bylo rozhodnuto (1:7). O jediný zásah do černého se postaral Venca Hazuka. V předposledním kole v posledním domácím 
utkání jsme opět prohráli s mužstvem La Koruna Sokolov 3:8 po poločase 0:2. O branky se podělili Hazuka Venca 2x a 
Walter Miroslav. V posledním utkání tohoto ročníku jsme opět nezačali dobře s mužstvem Braníci Sokolov jsme o 
poločase prohrávali 2:4. Přesto že jsme v průběhu druhého poločasu prohrávali 4:6, nakonec konečně předvedli naši 
borci hru, na kterou jsme byli zvyklí z podzimu a zvítězili v poměru 12:6. Střelci Rudolce Peterka Pavel 4x, Hradský 
Stanislav 3x, Walter Miroslav 3x a Hazuka Václav 2x. 

 Co k umístění družstva dodat? Před 
začátkem sezóny bychom určitě dosažené 
umístění brali všemi deseti. Po podzimní části 
se mužstvo usadilo na solidní šesté příčce se 
ztrátou jednoho bodu na 4. místo. Očekávaný 
atak na lepší pozice však v jarní části soutěže 
nenastal. Naopak jsme se v celkové tabulce 
posunuli ještě níže. V tabulce jarní části jsme 
skončili se ziskem 13 bodů až na devátém 
místě. Příčina? Nedostatečná docházková 
kázeň na tzv. tréninky a hlavně na mistrovská 
utkání. Samozřejmě na této úrovni má 
přednost rodina a tak se dá považovat letošní 
umístění za dobrý odrazový můstek pro další 
účinkování mužstva v příští sezóně. 

 Tabulka střelců  
 Hodnocení soutěže  

Vítězem soutěže se stalo mužstvo Termiti Loket „C“, 
ovšem z postupu do okresního přeboru se raduje 1. FK Josefov 
(mužstvo Lokte má v OP „B“ tým). Naopak k nám sestupuje tým 
KMK Bohemia Sokolov. Do druhé třídy sestupuje 1. FC Michal 
Sokolov a z postupu se raduje FC Dolní Rychnov. Jak ovšem 
bude složení I. třídy vypadat si musíme počkat až do samotného 
rozlosování soutěže. 

Vítězem soutěže fair-play se stalo mužstvo SKP Detektiv 
Sokolov „B“, které za celou soutěž obdrželo jen šest žlutých 
karet. FC Rudolec obsadil nelichotivé desáté místo s 15 žlutými a 
3 červenými kartami. Na posledním místě skončil postupující FK 
Josefov s 19 žlutými a 5 červenými kartami. 

V samostatné tabulce domácích zápasů skončilo naše 
mužstvo s vyrovnanou bilancí 5 vítězství, 1 remíza, 5 porážek na 
osmém místě. V tabulce venkovní zápasy s bilancí 5 vítězství a 6 
porážek jsme se umístili na šestém místě. V tabulce 1. poločasů 
jsme obsadili nelichotivé 11. místo s bilancí 4-5-13. Zde je určitě 
co zlepšovat. No a v tabulce 2. poločasů jsme se umístili na 
šestém místě s bilancí 11-4-7. 

Nejvíce zápasů FC Rudolec odpískal pan Harašta Tomáš, 
jenž byl přítomen v osmi zápasech, v sedmi zápasech pískali 
pánové Fischer Reinhard a Musil Jan. Celkem se vystřídalo 
v soutěži šestnáct rozhodčích. 
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RUDOLECKÝ ČLOBRDA 
V pátek 17. dubna v podvečer se v Rudolecké 

hospůdce sešlo k historicky prvnímu turnaji naší vesničky v 
„Člověče nezlob se“ šestnáct hráčů s jediným cílem. Získat 
poprvé titul přeborníka v této hře. Zázemí pro hráče 
poskytla hospodská paní Gita Fašinová a při prezentaci do 
nominace obdržel každý hráč pro udržení sil dva chlebíčky, 
vyrobené vlastnoručně Blankou Bulkovou. 

Již nominace ukázala, že nezáleží na fyzické 
připravenosti hráčů, ale především na jejich psychické  
pohodě a správném výběru hrací kostky. Někteří hráči 
viděli šestku velmi málo a ostatním zase padala, i když ji 
nechtěli. Jednoznačně se tedy ukázalo, že největším 
hráčem bylo štěstí při hodu kostkou. Vyhození figurky 
protihráče ze hry, bylo doprovázeno hlasitou kulisou 
výkřiků a potlesku sympatizantů příslušného hráče. 

Po nominacích se dostali do hry ve finálové větvi 
žebříčku hráči Tomáš, Monika, Jakub a Gita (stáj Gajdošovi 
& spol.) a naproti nim, se postavili hráči Jitka Hrbáčková, 
Irena Lorenzová (hrající za Honzu Drenku), Míra a Jitka 
Gogolovi, (kde za oba hráče,  ze stáje Gogolovi, hrála po 
souhlasu ředitele turnaje Jitka). Všichni toužili postavit se k 
finálovému stolu s velkým plátnem hry, ale to se kvalitní 
hrou splnilo  pouze Monice Gajdošové.  Její  finálový soupeř 
vzešel z druhé větve žebříčku turnaje tzv. „druhá šance“, 
kde s obrovským štěstím a velkým počtem her se ke 
stejnému finálovému stolu z druhé strany postavila Jitka 
Gogolová. 

Finále probíhající na velkém plátně hry kvůli 
snadnějšímu sledování regulérnosti hry (které, jak později 
ukázal záznam z kamery, stejně nestačilo) a možností 
obklopit svého hráče fanoušky stáje Gogolovi a Gajdošovi, 
bylo důstojnou a dramatickou tečkou za celým večerem 
našeho turnaje. Z něho jako vítěz pro rok 2015 vyšla 
Monika Gajdošová a na druhém a třetím místě se umístili 
hráči stáje Gogolovi, Jitka a Míra. 

Tak snad zase příští rok  a ve větším počtu hráčů 
uvidíme, kdo bude stát jako finalista u velkého plátna 
turnaje „Rudoleckého Člověče nezlob se“. 
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 NÁVRAT VODNÍKŮ NA MALOU MEDVĚDICI 
V sobotu 2. května od  15:00 hod. se na rybník 

„Malá Medvědice“ v rokli, vrátili naši vodníci Kebule a 
Kebulka (ovšem k nepoznání pochroumaní). Pro  děti byl 
připraven oheň s možností opéci si buřta, který dostali 
všichni účastníci zdarma. Největší ohlas u našich 
nejmenších byla šance  svézt se na gumovém člunu (raftu),  
za asistence zkušeného vodáka.  

Protože naši vodníci již vůbec nevypadají jako na 
obrázku, obracíme se na naše sousedy a kamarády, zda by 
nestálo za to vybrat příslušnou finanční částku a uvést naše 
vodníky do původní krásy. Když to šlo předtím, proč ne teď. 
Pobyt vodníků na našem rybníku, patří již k tradici naší 
obce a byla by škoda, aby se jich naší nejmenší báli, z 
důvodu jejich pochroumaného vzhledu. 

Nový vodník je již zakoupen a s jeho reinstalací se 
počítá v období prázdnin. Příslušná finanční částka byla 
vybrána během týdne a podíleli se na ni bývalí členové 
ASORu. Všem patří velký dík. 
 

FINÁLOVÝ SOUBOJ MONIKA - JITKA 

 
 

A JSOU ZPĚT V PLNÉ ZBROJI! 

 
 
Jedno sudoku pro dobrou náladu 

    Kontrolu si můžeš udělat na poslední stránce výtisku! 
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Všechny použité fotografie jsou z archivu rudoleckých občanů nebo MÚ Březová                                                                                                                                      

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

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

   

 

 

  

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pranostiky na nadcházející období 
Nebyl-li červen dostatečně deštivý, dodá vodu až červenec a přidá ještě 

mnohé bouře. Když jsou v srpnu velké rosy, zůstane obyčejně pěkné počasí. 
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. 
 

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

CRAZY HORSES 
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OSAZOVÁNÍ VODNÍKŮ NA MALOU MEDVĚDICI JE SPOJENO S JÍZDOU NA ČLUNU A OPÉKÁNÍM BUŘTŮ 

 
 Z receptů našich občanů 

Ruský salát 

 

Suroviny:  
8-10 uvařených brambor ve slupce 
250 g majolky 
250 g tatarky 
500 g strouhané červené řepy 
2 balíčky jarní cibulky 
500 g matesů 

Postup: 
Brambory uvaříme do polo měkka, oloupeme a necháme vystydnout. Na 

tác nasypeme matesy, na ně potom nadrobno nasekanou jarní cibulku a trochu 
pomažeme tatarkou a majolkou. Na toto nastrouháme polovičku brambor, znovu 
posypeme jarní cibulkou, osolíme a opepříme, znovu nastrouháme zbytek brambor. 
Nakonec namažeme zbylou tatarkou a majolkou a posypeme strouhanou červenou 
řepou. Dobrou chuť. 
 

Kontrola sudoku ze str. 7 
 

 

Blahopřejeme 
V nadcházejícím období se žádné kulaté výročí nekoná, ale přesto pro připomenutí. 

V měsíci červenci oslaví své narozeniny náš pan starosta Miroslav BOUDA a náš dlouholetý 
dobrý kamarád Pepa ZEMAN. V srpnu se k oslavám přidá Miroslav GOGOLA a v září oslaví 
narozeniny Blanka a Pepa BULKOVI, k nim se připojí ještě Antonín JANURA. 
 

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

Občané Rudolce 
 

Co nás čeká?  V období prázdnin jsou to především různé sportovní 
aktivity jako tenis, cyklovýšlapy a snad i vodácké putování. Poté rozloučení 
s prázdninami, 4. ročník memoriálu Karla Lorenze v petanque a 7. ročník 
memoriálu Karla Štursy v ruských kuželkách. 
 


