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SETKÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEČKEM 
 Ve čtvrtek 24. prosince se koná již 

tradiční setkání občanů Rudolce pod 
vánočním stromečkem. Přijďte od 15:00 hod. 
na náves před rudoleckou hospůdku si 
popovídat před štědrovečerní večeří se svými 
sousedy, popřát jim šťastné a veselé vánoce, 
bohatého Ježíška a hodně štěstí a zdraví do 
Nového roku. K dostání svařené červené 
víno, k navození vánoční atmosféry koledy a 
písničky s vánoční tématikou. Na setkání 
můžete donést ochutnat a pochlubit se svým 
vánočním cukrovím, nebo jinou pochutinou, 
vhodnou pro tuto sváteční chvíli. Ukončení 
akce se předpokládá kolem 16:00 hod. 

Všichni občané Rudolce jsou srdečně zváni, tak hajdy z pelechu!!! 
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POSLEDNÍ SNÍH V ROCE 2010 
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 RUDOLECKÝ HALLOWEEN 
Tento svátek, jenž má kořeny v dobách před naším 

letopočtem, byl spojený s oslavami konce léta a příchodem 
nového roku, kdy se prolínal svět živých a mrtvých. Při 
bujarém veselí všude hořely obrovské ohně a lidé se odívali 
do převleků, aby se chránili před zlými duchy. V době, kdy se 
katolická církev snažila vymýtit pohanské zvyky, byl jeden z 
nejoblíbenějších svátků, nově nahrazen křesťanským svátkem 
Všech svatých (All Hallows' Day), který připadá na 1. 
listopadu. Pohanský svátek byl i přesto zachován a dodnes se 
slaví především v anglicky mluvících zemích, pod názvem 
předvečer všech svatých - all hallow´s eve, zkráceně 
Halloween. I dnes oslavy připomínají veselý strašidelný 
karneval, dlabou se strašidelné dýně, pečou se koláče, 
nakupují dekorace, zdobí domy i jejich okolí. Pořádají se 
zábavné soutěže a všichni se strašidelně baví. 

Na tuto tradici se pokusili navázat organizátoři 
druhého ročníku Rudoleckého Halloweenu. Mezi hlavní 
tahouny patřili Gita Fašinová, Jitka Derflerová, Vladislav Kroft, 
Jakub Gajdoš a Tomáš Sloboda. Samozřejmě bez přispění a 
práce mnoha dalších lidiček by se tato akce jen těžko zvládla. 
Jen díky nim 31. října ožila naše malá vesnička duchy, 
čarodějnicemi, čerty, piráty a mnoha jinými strašidly. Celé 
pozdní odpoledne včetně přicházejícího večera, protože 
Halloween je hlavně o tmě, měli děti i pořadatelé o zábavu 
postaráno. Uvnitř krásně vyzdobené stodoly, jejím okolí a na 
louce vedle uměle vybudovaného hřbitova s šibenicí, si každý 
mohl vyzkoušet schopnost svých smyslů a dovedností při 
plnění 14 různých úkolů. Prověřili jsme například chuťové 
pohárky dětí, když museli hádat příchutě kouzelných fazolí. 
Nemyslete si, že to bylo snadné, protože sníst zkažené 
vajíčko, psí žrádlo, sopel, zvratky, zubní pastu nebo dětskou 
plínku chce opravdu hodně odvahy. Děti se ale popraly úplně 
se vším, lovily klíče z bahna nebo z bedny plné myšek, kreslily 
poslepu zvířátka, střílely góly, poté co se točili dokola na 
místě pár desítek vteřin, vyráběly z papíru výrobky s 
halloweenskými motivy, nechyběla také typická halloweenská 
soutěž lovení jablek a spousta dalších soutěžních úkolů, s 
kterými pomáhala také pionýrská skupina z Březové. 

Po skončení většiny úkolů došlo také na vyhlašování 
nejhezčí Halloweenské dýně, jež svátek duchů symbolizují. Z 
loňských osmi vzorků vzrostla letošní účast na dvanáct 
soutěžních výtvorů, vlastně třináct pokud budeme počítat 
krásný dýňový kostým paní Evy Runtové. Na třetím místě se 
umístila čarodějnická dýně od Adámka Pivarčiho a na druhém 
místě skončila dýně Marušky Zinnerové. Z nelítostného boje 
vyšla vítězně originální dýně požírající halloweenský 
pomeranč od Pavlínky a Jitky Hrbáčkové. 

Pro porotce nastal nejtěžší úkol při výběru nejhezčích 
masek. Dle jejich názoru měly být za vítěze vyhlášeny všechny 
masky. Jenže rozkaz jejich kapitánky byl jasný. A aby se 
vyhnuli krutému trestu, ocenili vězně Adámka Slobodu za 
třetí nejhezčí masku, na druhém místě se umístila mrtvá 
nevěsta Vaneska Soprová a zvítězit nemohl nikdo jiný než 
pirátka v podání Denisky Tětěrukové. Do soutěže mumií se 

Rudolec u Březové 

VYZDOBENÁ NÁVES S ÚČASTNÍKY AKCE 

 
 

PLNĚNÍ ÚKOLŮ NA VERANDĚ RUDOLECKÉ STODOLY 

 
 

VÝZDOBA RUDOLECKÉ STODOLY OD BARU 
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I TI NEJMENŠÍ SE DOBŘE BAVILI 

 
 

zapojili také rodiče, kteří obalovali své ratolesti do 
toaletního papíru. Hlavně pro tatínky to byla zkouška 
trpělivosti. Svou zručnost nakonec nejlépe prokázala 
maminka Markéta Zensová, která jedno ze svých dvojčátek 
zamaskovala opravdu od hlavy až k patě. 

Vyvrcholením soutěžního odpoledne byla zkouška 
odvahy v domě hrůzy, před nímž se utvořil dav lidí. Čertice 
postupně vpouštěla branou netrpělivé oběti do 
strašidelného domu. Už jen samotné temné místnosti 
osvětlené jen několika svíčkami ve vás vyvolávali pocit 
strachu. Průchod přízemím přes tajemného fantoma, 
hostincem duchů, přes nevěsty temnoty, byl procházka 
růžovou zahradou. Ti, co se odvážili vyjít do dalšího patra, 
narazili nejen na krvavou Mary, bílou paní, mrtvolu, ducha 
uvězněného ve skříni, ale také hladové školačky, které se 
nemohly dočkat, až jim pod jídelními poklopy odhalíte 
jejich další chod. Pokud si vás matka vařící v kuchyni večeři 
neodchytla jako jednu z ingrediencí, dostali jste se až do 
obývacího pokoje k Samaře a klaunovi, který si na prsou 
hřál hada. Jendou z posledních zkoušek mohl být dětský 
pokoj, kde na vás čekal vřískot. Nejodvážnější děti a 
především jejich rodiče absolvovali také peklo v podkroví. 
Panenka Chucky, Fredy Krueger, Strašný hrbáč, Zombie s 
motorovou pilou, mrtvá jeptiška a doktor Calighari 
nenechali chladným opravdu nikoho. Po absolvování 
soutěžních úkolů a alespoň části domu hrůzy, čekala na 
děti zasloužená odměna, kterou našli na terase domu 
hrůzy jak jinak než v rakvi. 

Rozzářené oči dětí a velice kladné ohlasy rodičů, 
kteří se do domu vraceli, aby mohli projít nejvyšší patro, 
byly pro organizátory tou největší pochvalou. I když ne 
úplně vše proběhlo podle představ pořadatelů, kteří museli 
na poslední chvíli řešit neúčast některých důležitých 
účinkujících, kvůli nemoci nebo neočekávaným pracovním 
povinnostem, se většině zúčastněných Rudolecký 
Halloween líbil a odcházeli spokojení. Rádi bychom dětem 
a jejich rodičům poděkovali za účast. Za výrobu téměř 
kompletní výzdoby patří obrovské díky také paní učitelce 
Balákové a jejím dětem z druhé třídy, oběma pátým 
ročníkům a jejím třídním učitelkám i všem dětem z 
výtvarného kroužku ZŠ na Březové, dětem z 2. MŠ na 
Březové pod vedením paní učitelky Sachrové, dětem z 1. ZŠ 
z Chebu pod vedením paní učitelky Vrbové a Baby centru 
na Březové. Za sponzorské dary děkujeme paní Ireně 
Fořtové z firmy Fořt & synové krematorium pohřební ústav 
s.r.o., Hexion a.s. Sokolov a městu Březová, bez jejich 
pomoci by se tato akce nedala pořádat. Za pořadatelskou 
výpomoc děkujeme také pionýrské skupině z Březové a 
samozřejmě všem organizátorům a pořadatelům akce z řad 
rudoleckých občanů a jejich kamarádům z širokého okolí. 
Poděkování jistě patří i Stáně Budiské a Tondovi Janurovi, 
kteří se na verandě stodoly postarali o žaludky účastníků. 

Podaří se pořadatelům vyděsit a pobavit nás i příští 
rok? Přijďte se přesvědčit sami na další strašidelný ročník! 

 

NĚKOLIK POŘADATELŮ VE SVÝCH MASKÁCH 

 
 

RUDOLECKÝ HALLOWEEN – pokračování ze str. 2 
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OSVÍCENÉ SOUTĚŽNÍ HALLOWEENSKÉ DÝNĚ  
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Sváteční den, středa 28. října byla svědkem 
tradiční soutěže, kdy občané Rudolce připravují předem 
zadanou pochutinu. Letos byl pro účinkování v kulinářské 
soutěži zvolen masový závitek bez obalu (mouka, vajíčko, 
strouhanka). Soutěžilo se o putovní vařečku nejlepšího 
kuchaře Rudolce. 

Soutěže se letos zúčastnilo deset vzorků. Porota 
ve složení Růžena, Laco Szolarovi a Lenka, Roman 
Mifkovičovi to neměli vůbec jednoduché, ale nakonec vše 
zvládli a nejlepším kuchařem pro sezónu  2015/16 zvolili 
Hanku Drenkovou se svým závitkem „Švestkáč“. Jelikož 
Hanka zvítězila v této soutěži již potřetí, stala se cena, 
putovní vařečka, jejím vlastnictvím. Pro další ročníky již 
byla pořízena nová metrová vařečka. V dalších číslech se 
dozvíte zadání pro ročník 2016. I když se šušká, že pan 
starosta navrhl výrobu domácí sekané.  

Recept na vítěznou pochoutku naleznete na 
poslední stránce tohoto výtisku, v rubrice „Z receptů 
našich občanů“. A jak vše dopadlo, viz níže. 
 

VÍTĚZKY 2015 H. DRENKOVÁ (vlevo), 2014 T. PETROVIČOVÁ 

 
 

POROTA PŘI OCHUTNÁVCE 
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8. ROČNÍK RUDOLECKÉ ZELIÁDY 
 

VPRAVO NAHOŘE: PUTOVNÍ 
CENA „RUDOLECKÉ ZELIÁDY“ 
KOVOVÁ HLÁVKA ZELÍ. VYROBIL 
JÍ MISTR KOVÁŘSKÝ PAN 
VÁCLAV NAUŠ Z NEPOMUKA. 
 

 
 

x1. Švestkáč – Hanka Drenková    55 bodů 
x2. Budík – Stáňa Budiská   52 bodů 
x3. Dědečkův – Jitka Hrbáčková   51 bodů 
Dále Kokon, Babiččin, Naháč, Gága, Eros 
Ramazzotti, Duo a Staročech. Tak na 
viděnou o příštím ročníku. 

Tak máme za sebou další úspěšný ročník této 
populární soutěže. Letošního klání se zúčastnilo devět 
vzorků a nebyl tedy překonán rekord z roku 2013, kdy bylo 
v soutěži jedenáct vzorků. Osm rudoleckých vzorků doplnil 
opět jeden přespolní a to od pana Františka Midlocha ze 
Sokolova. Nevedl si vůbec špatně a ziskem dělené bronzové 
medaile určitě získal motivaci na účast v příštím ročníku. 

Hlavní pořadatel soutěže pojal letošní ročník velmi 
zodpovědně a tak již v pátek nosili účastníci soutěže do 
chystané zelňačky pochoutky ve formě klobás, uzeného 
ocásku a sušených hub jako startovné. V sobotním 
podvečeru pak dorazily i uvařené brambory, základ budoucí 
pochoutky a Hanka Drenková upekla slané překvapení, 
které ocenili všichni soutěžící. O pohodovou atmosféru se 
pak postaral Pepa Bulka pouštěním příjemné muziky všech 
žánrů a nic nebránilo účastníkům se pustit do ochutnávání 
dodaných vzorků zelí a patřičně bodově je ohodnotit. 

Objektivnost soutěže byla zajištěna přidělením čísel 
jednotlivým vzorkům, ke kterým byla přidělena jména 
soutěžících, které však přísně utajovala rozhodčí celé 
soutěže, Stáňa Budiská, která je zveřejnila až po ukončení 
hodnocení, spočítání výsledků a určení pořadí. Letošní 
soutěž opět jednoznačně ukázala, že nejlepší zelí je 
vyráběno v části naší obce, Dolňácko. 
Výsledky 8. ročníku: 1. manželé Bulkovi, 2. Honza Drenka, 
3. Hanka Drenková a František Midloch, 4. Tonda Janura,   
5. manželé Gogolovi vzorek č.1, 6. manželé Gogolovi vzorek 
č.2 a manželé Gágovi, 7. Gita Fašinová. 

Už se těšíme na devátý ročník této soutěže  a 
doufáme, že výrobci z Horňácka a Zároklí, zase  budou 
důstojnými soupeři Dolňáků. Ale hlavně se těšíme na 
přátelské posezení, plného dobré nálady a sousedské  
pospolitosti. ZVEME I DALŠÍ OBČANY BŘEZOVSKA!!! 

VLEVO: 
VÍTĚZOVÉ                
8. ROČNÍKU 
RUDOLECKÉ 
ZELIÁDY 
BLANKA A 
PEPA BULKOVI 

 
 

OCHUTNÁVKA ZELÍ 
A SLANÉ POTĚŠENÍ 
HANKY DRENKOVÉ  

 
 

KULINÁŘSKÁ SOUTĚŽ 
 



 

 

 

Březová – část obce Rudolec 

 

stránka 5 

 

   

 

   

 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

VODNÍCI ULOŽENI K ZIMNÍMU SPÁNKU 
V neděli 25. října jsme uložili k zimnímu spánku 

naše dva vodníky z „malé medvědice“, pro nezasvěcené 
je „malá medvědice“ název našeho rybníčku v rudolecké 
rokli. Počasí nám přálo, a tak se kolem 14:00 hod. vydali 
tři zkušení vodáci na výpravu za vodníky. Jejich náčiním 
byl gumový člun (raft), pádlo a ruce, které se nebojí 
trocha vody a usazeného kalu na konstrukci, která drží 
vodníky na hladině rybníka.  

Lodivodem byl určen „gága“ a vyjmutím 
poničeného Kebuly a jeho druha Kebulky byli pověřeni 
tělesně zdatní borci „budík“ a „gogo“. Vše se zdařilo na 
jedničku, ovšem k zimnímu spánku putoval jen Kebulka. 
Jelikož poškozeného Kebuleho nám bylo líto vyhodit do 
odpadu, tak bylo rozhodnuto jej umístit do větvoví 
stromu pod lávkou a bude tak střežit rybníček celoročně. 
A aby se nám Kebulka, až se vrátí na jaře na své 
stanoviště, nebál býti na hladině sám, přibude k němu 
nový kamarád, pravděpodobně Kebule II. Po usazení 
Kebuleho I. na strom se již rozhořel oheň a všichni 
přítomní si opekli buřta a s chutí jej zkonzumovali. 
Skotačící mládež v raftu na vodní hladině byla jen 
pěkným završením podařeného odpoledne. Tak zase na 
jaře AHÓÓÓJ! 
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VODNÍK KEBULE STŘEŽÍ NÁŠ RYBNÍČEK 

 
 

NEJLEPŠÍ BUŘTY JSOU STEJNĚ NA OHNI V PŘÍRODĚ 

 
 

Neděle 6. prosince byla vyhrazena pro milovníky 
kulečníku, neboť se v tento den uskutečnil vánoční turnaj 
dvojic. Do turnaje se nakonec přihlásilo šest dvojic z Rudolce 
a jedna příchozí, Roman s Mílou zástupci Mýtiny a Sokolova. 
Bohužel chlapci z rodinných důvodů museli předčasně ukončit 
své působení v turnaji. Po dohodě ostatních dvojic byli tak 
jejich výsledky anulovány. Turnaj byl zahájen dopoledne 
v 9:30 a závěrečné vyhlášení výsledků se uskutečnilo až 
v 19:30. Časově náročný turnaj stál všechny účastníky dost sil, 
ale všichni zůstali až do závěrečného vyhlášení. 

Po sportovní stránce byl turnaj velmi vyrovnaný a ve 
většině zápasů rozhodovaly ve prospěch vítězů maličkosti a 
trochu více štěstí. I proto docházelo v některých zápasech a 
v celkovém pořadí k nemalým překvapením. Vítězem turnaje 
se nakonec, trochu překvapivě, stala dvojice Gita Fašinová – 
Gága. I když v předvečer turnaje při losování gága všem 
„vyhrožoval“, že si je jist vítězstvím a jak se ukázalo, byl to po 
psychické stránce velice šikovný tah. O umístění na třetím až 
šestém místě rozhodovaly vzájemné zápasy jednotlivých 
dvojic. O pohodlí a plné žaludky účastníků turnaje bylo vzorně 
postaráno. Klobásy, jednohubky, vynikající špek manželů 
Derflerových, speciální kančí guláš Tondy Janury, nádherný 
dort s emblémem kulečníkového stolu od Hanky Drenkové, 
mimochodem nezbyl ani kousíček a když si k tomu přidáte 
přátelskou atmosféru plnou humoru a vtípků, co víc si přát při 
takovýchto akcích. Poděkování patří také březovské radnici za 
finanční sponzoring nákupu upomínkových předmětů. 

 



 

 

 

Březová – část obce Rudolec 

 

stránka 6 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC RUDOLEC INFORMUJE   
Od posledního vydání občasníku sehráli naši borci v podzimní části soutěže již jen dva 

zápasy. V předposledním kole zajížděli na, v té době vedoucí celek soutěže, hřiště La Koruny 
Sokolov. A utrpěli jsme nejvyšší podzimní porážku v poměru 2 : 11, po poločase 1 : 3. Oba dva góly 
vstřelil Standa Hradský. V posledním kole jsme doma přivítali naopak poslední celek soutěže L&C 
Braníci Sokolov. Jelikož soupeř přijel jen se třemi hráči, tak si naše mužstvo otevřelo střelnici a na 
rekordní výhře celého podzimu v poměru 21 : 2 a o poločase 9 : 0, se podíleli Lukáš Szolar s 12 
zásahy, Vláďa Kroft 4, Venca Hazuka 3, Honza Drenka a Míra Walter po jednom. Škoda, že rekordní 
vítězství viděla nejnižší podzimní návštěva, pravděpodobnou příčinou byly nepříliš lichotivé 
výsledky a výkony v domácích podzimních utkáních. V domácích zápasech jsme dokázali bodovat 
pouze ve dvou utkáních. Hlavně domácí zápasy s Dacany Královské Poříčí, Směskou Tatrovice a 
nevydařený zápas v Chodově nás připravili o lepší postavení v tabulce. Stále je ale možnost útočit 
v jarní části soutěže na velmi lichotivé čtvrté místo. Loni po podzimu jsme figurovali s 18 body na 
šestém místě. 
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NOVOROČNÍ TURNAJ VE FUTSALU 
V sobotu 9. ledna 2016 se uskuteční již 11. 

ročník novoročního turnaje ve futsalu. Od půl deváté 
budou probíhat boje ve skupinách, cca od půl druhé se 
budou hrát zápasy o konečné umístění. Obhájcem 
trofeje je domácí celek FC Rudolec, dále přivítáme 
družstva Flamengo Březová, AC Lítov, FK Josefov, AC 
Hlavno, Hysterie Sokolov, Sedláci Staré Sedlo a 
Prečanovci Sokolov. Přijďte se podívat na borce 
v zimní přestávce. Ohřát a občerstvit se můžete 
v Rudolecké stodole, kde se dá i posedět. 

 

Hodnocení podzimní části 
Střelci: ti se zatím činí, nastříleli již 689 branek (loni 626) 
s průměrem 10,4 gólů na zápas. Nejlépe střílejícím hráčem je 
Jirka Prchal z La Koruny 29 branek, následován Markem 
Schildbachem  (Sedláci) 25 a Vencou Michalcem (Termiti) 23. 
V top-ten je na 8. místě Lukáš Szolar s 15 zásahy. Třináctý je 
Venca Hazuka 12, dvacátý Pavel Peterka 9, 45. místo Míra 
Walter a Vláďa Kroft 5, 58. Míra Peterka a Standa Hradský 4, 
67. Petr Brláš 3, 82. Franta Křenek, Venca Zeman a Honza 
Drenka 2, 106. Tomáš Sloboda, Kuba a Míša Gajdošovi 1. 
Zatím se v soutěži trefilo 128 hráčů. 
Diváci: podzimní část soutěže shlédlo 813 diváků, což činí 
průměr 12 diváků na zápas. Pět domácích zápasů Rudolce 
vidělo 59 diváků, průměr 12 diváků na utkání. Venkovní 
utkání našeho mužstva vidělo 88 diváků, průměr 15 diváků. 
Fair-play: v soutěži fair-play jsme zatím na desátém místě, za 
7 žlutých a 2 červené karty. Nejtrestanějším naším hráčem je 
Petr Brláš, dvě žluté a jedna červená. Největší počet karet 
nasbíral Tuschinovschi Marek (Dacani KP), se šesti žlutými 
vede nelichotivé pořadí hříšníků. 
Bilance zápasů: v 66 zápasech podzimní části zvítězili domácí 
34x, hosté ve 30 zápasech, pouze dvě utkání skončily remízou 
Rozhodčí: nejčastěji nasazovaným rozhodčím je Vetchý Jan, 
odpískal 18 střetnutí, těsně za ním Rod Jan a Musil Jan s 17 
utkáními. Naše zápasy nejčastěji rozhodovali Honzové, pan 
Musil v šesti případech a pan Vetchý ve čtyřech zápasech. 
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Jedno vánoční sudoku pro dobrou náladu 
    Kontrolu si můžeš udělat na poslední stránce výtisku! 
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 RUDOLECKÝ KOTLÍK 2016 
Ač se to zdá jako předčasné, tak práce 

dobrovolných organizátorů kolem této akce je 
celoroční. Začíná již o prázdninách sháněním 
kapel, které mají zájem u nás vystoupit a skloubit 
výběr hudebních těles tak, aby nebyl překročen 
stanovený finanční rozpočet. Skupiny, o které je 
zájem, mají svůj program zajišťován až na dva 
roky dopředu. Takže co dobrého nás čeká na 6. 
ročníku našeho festivalu. 

Rozjezdem festivalu je pověřena skupina 
DRC z Ostrova n. O. Tramp-folk-country v podání 
stálého účastníka. Po úvodní kapele se představí 

SILVESTROVSKÁ VODA 
 

 

A ještě jedna fotografie z posledního ročníku. Jedním 
z nejdůležitějších dodavatelů pochutin pro účastníky festivalu 
byl jeden z nejlepších hypermarketů v kraji, GLOBUS se sídlem 
Karlovy Vary - Jenišov.  Této firmě se zároveň omlouváme za 
nedostatečnou prezentaci jejich sponzorského daru našemu 
festivalu country hudby. A zároveň se pokoušíme tímto trochu 
napravit svou chybu.  

Doufáme, že příští ročník, se opět můžeme těšit na 
široký výběr lahůdek, které pro nás pořadatelé připraví. Tak ať se 
další ročník „Rudoleckého kotlíku“ vydaří po všech stránkách. 
 

 

VODÁCI Z RUDOLCE NA OHŘI 2014 

 
 

tři skupiny, které budou mít u nás premiéru. Tou první bude skupina WOPEJKAČI z Chebu a po nich se představí legenda, 
skupina ZELENÁČI z Prahy, která se pohybuje na folkové scéně již déle jak 40 let. Za tuto dobu vydala 23 dlouhotrvajících 
desek. Určitě se máme na co těšit, navíc skupina vystoupí ve dvou blocích. Mezi vystoupení této skupiny pořadatelé 
vtěsnali další legendu, skupinu STAŘENKY. Název nezasvěceným asi nic moc neříká, ale složením, Vanda Čehovská, 
Daniela Smyczková, Eva Plochová a Anička Jírová. Ještě nic, tak poslední nápověda, zakladatelky další legendární dívčí 
skupiny, Schovanky. Pořadatelé v součinnosti s těmito skupinami chystají velmi milé překvapení. Po tomto bloku 
„legend“ vystoupí jedna z nejlepších skupin tohoto žánru z regionu, skupina ROHÁČI z Lokte. Již při posledním ročníku 
jste je mohli slyšet a jistě mi dáte za pravdu, že výše napsaná poznámka, má své opodstatnění. Dále vystoupí další 
nováček, skupina KAMELOT revival z Prahy, na kterou jdou jen ty nejlepší reference. Vyvrcholením tohoto ročníku bude 
dvouhodinové vystoupení skupiny MICHAL TUČNÝ revival z Plzně, která si při svém letošním účinkování získala srdce 
všech přítomných.  

 

Členové vodáckého klubu ZO OS ECHO při Hexion a.s., 
Sokolov slaví letos 25. výročí této velmi oblíbené akce. Se svými 
kamarády z Rudolce a Kraslic se i letos na Silvestra vydají zkrotit 
„divočinu“ na řece Ohři, v úseku Šabina – Sokolov. Sraz všech 
účastníků je tento den v 9:30 hod. v obci Šabina, u bývalého 
obchodu. Sebou teplé oblečení, včetně bot, nějaké občerstvení a 
dobrou náladu. Bližší informace podá Pepa Gajdoš, „gága“. 

 

PŘÍPRAVA POCHUTIN Z GLOBUSU PŘED ZAHÁJENÍM AKCE 
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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 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

   

 

 

  

   

 

 

  

     

  

 

 

  

 

 

 

 

Závitek Švestkáč 

 

Znamení zvěrokruhu  
Kozoroh: pozitivní rysy - pracovitost, opatrnost, ctižádostivost, trpělivost, bystrost, 
loajalita, důvěryhodnost, odpovědnost, organizační talent, spořivost, přesnost, 
serióznost. Slabiny - Nedůvěřuje. Chce mít vše pod kontrolou. Manipuluje. Snaží se, aby 
všichni v jeho okolí převzali jeho názory a morální zásady. Je ambiciózní. Kozoroh se 
nikdy nevzdává. Dokáže být bezohledný. Chová se dle rčení: účel světí prostředky. Vše a 
všechno hodnotí a kritizuje. Pořád se mu něco nelíbí. Je asketický. Potlačuje city, sny, 
fantazie. Je přílišný realista. Nikdy neriskuje. 
Vodnář: pozitivní rysy - nezištné chování ve prospěch druhých, vynalézavost, 
otevřenost, intuice, svobodomyslnost, skvělé mentální schopnosti, originalita, 
tolerance, nezávislost. Slabiny - Vodnář je nepřizpůsobivý. Bezpodmínečně se odlišuje. 
Zakládá si na postoji, že není jako druzí. Chybí mu schopnost být „normální“. Přátelé 
jsou mnohdy důležitější než láska a vlastní rodina. Představy a ideály jsou důležitější než 
lidé. Je nevyzpytatelný. Moralizuje. Neustále se snaží měnit a opravovat druhé. Je 
pokrytecký. Něco jiného říká a něco jiného dělá. 
Ryby: pozitivní rysy - soucit, obětavost, intuice, představivost, fantazie, přizpůsobivost, 
citlivost. Slabiny - Chová se jako oběť a mučedník. Nechává se využívat, znevýhodňovat, 
finančně a emocionálně zneužívat. Je to zneuznaný génius. Talentovaný člověk, který 
není schopen se prosadit. Přetvařuje se. Má potřebu být oblíbený. Je nesamostatný, 
pasivní, snílek. Má spoustu plánů a nápadů, které nikdy neuskuteční. Má tendence 
vzdát studium, práci, projekt, apod. těsně před dokončením. Chybí mu dostatek 
sebevědomí. Je ovlivnitelný. Mívá únikové tendence k alkoholu a lékům. 

Příště beran, býk, blíženci. 

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

CRAZY 
HORSES 

Z receptů našich občanů 
Suroviny:  
4 kuřecí řízky, sušené švestky (3-4 do závitku)  
jarní cibulka nebo pórek, anglická slanina, sůl 
Marináda:  
1 lžíce třtinového cukru, 1 lžíce francouzské hořčice,  
2 lžíce rozehřátého másla, 1 lžíce medu, pepř  
 Postup:  
Vítězný recept kulinářské soutěže 2015 

Řízky naklepeme, osolíme. Na každý řízek položíme plátek slaniny, 
špalíček jarní cibulky, švestky a zarolujeme. Závitek obalíme opět plátkem 
slaniny. Závitky klademe do máslem vymazaného pekáčku, potřeme 
marinádou a pečeme v troubě při 200°C asi 30 minut. Jako příloha se nejlépe 
hodí brambory a porci dozdobíme zeleninou dle vlastního uvážení a chuti. 
Dobrou chuť Vám přeje Hanka Drenková. 

Kontrola sudoku ze str. 7 
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Blahopřejeme 
 

Naší dlouholeté kamarádce, která se 
koncem března dožívá kulatých narozenin 

 

paní 
Irena LORENCOVÁ 
 

oslaví 28. března 65 let putování životem. 
Přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, 

osobní a rodinné pohody, spokojenosti a 
hodně sil do dalších let.  

Občané Rudolce 
 

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

 

Začátek roku je ovšem naplněn i dalšími 
narozeninami a zajímavými svátky.  

Nezapomeňte tedy 14. února na svátek 
všech zamilovaných Valentýna, 8. března popřát 
všem ženám a dívkám, v březnu můžete popřát 
všem Miroslavům a Pepíkům.  

K narozeninám budeme postupně přát 
Jitce Gogolové, Monice Gajdošové, v únoru 
určitě rádi popřejeme naší dlouholeté hostinské 
Blance Brabcové, Vláďovi Budiskému a na 
přelomu března a dubna Pavlovi Kumberovi, 
Hance Drenkové a Jardovi Maslenovi. 

 
 

Kozoroh 
22.12. – 20.1. 
řídící planeta        

SATURN 

Vodnář                  
21.1. – 20.2. 
řídící planeta        

URAN 

 

Ryby           
21.2. – 20.3. 
řídící planeta        

NEPTUN 

 


