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SETKÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEČKEM 
 Již poosmé se občané Rudolce sešli na návsi před 

hospůdkou na setkání pod vánočním stromečkem. Čtvrtek 
24. prosince od 15:00 hod. byl svědkem vánoční atmosféry, 
bohužel již poněkolikáté opět nebyl bílý, ale smutno určitě 
nebylo. Necelá čtyřicítka obyvatel Rudolce a okolí si přišlo 
popřát šťastné a veselé vánoce, bohatého ježíška a hlavně 
spoustu zdraví do Nového roku 2016. K navození sváteční 
vánoční nálady hrálo veseleji, než předešlé roky, hudební 
uskupení Březováček koledy a písničky s vánoční tématikou. 
Kolem 15:30 hod. přišel mezi občany popřát účastníkům i 
pan starosta Miroslav Bouda se svojí tradiční teplou 
medovinou. Ti, jenž se dostavili, mohli ochutnat mimo již 
zmíněné medoviny, velice chutné svařené červené vínko, 
vánoční cukroví sousedů a samozřejmě si popovídat před 
štědrovečerní večeří se svými sousedy.  

Tak na shledanou zase příští rok! 

2013 

 
 

NĚKOLIK MOMENTEK ZE SETKÁNÍ 

 
 

PAN STAROSTA V DRUŽNÉ DEBATĚ S RUDOLECKÝMI OBČANY 

 
 

Lásku od milovaných, přátelství od přátel,                            
větu od těch, kterých si vážíš, k tomu kapičku 

štěstí a moře zdraví v roce 2016. 
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 SILVESTROVSKÁ OHŘE 2015 
Na Silvestra, na vodu!!!  

To je heslo vodáků z Rudolce, Těšovic, Sokolova, Kraslic, Karlových 
Varů a Teplic, kteří letošní sjezd řeky Ohře v dopoledních 
hodinách na Silvestra uskutečnili již pošestadvacáté. I přes silný 
mráz se jich sešlo v Šabině dvacet jedna, a tak na výpravu do 
Sokolova vyrazily čtyři skoro naplněné gumové čluny, „rafty“. 
Prvosjezdu na Silvestra se dočkala i nově zbudovaná propust na 
jezu V Černém Mlýně a všichni účastníci pěli slova chvály na 
stavitele tohoto díla, opravdu vydařené. Pokud budete mít zájem 
si v zimním období sjet část řeky Ohře, máte příležitost při dalším 
ročníku této zdařilé akce, na Silvestra 2016. 

 

Rudolec u Březové 

RUDOLECKÁ HOSPŮDKA S ÚČASTNÍKY AKCE 

 
 

VODÁCI Z RUDOLCE SE SVÝMI KAMARÁDY NA SILVESTRA 2015 

 
 

JANA ŘÁDOVÁ – „NEJHEZČÍ BEZDOMOVEC“ 

 
 

PEPÍKOVSKÉ VESELENÍ  
V sobotu 19. března (na Josefa) si v rudolecké hospůdce 

dali dostaveníčko příznivci dobré nálady při oslavě jmenin výše 
uvedeného, při Pepíkovské maškarní zábavě. Po úvodním slově 
Pepíků a recitaci básničky na počest oslavenců Stáňou Budiskou, 
se rozproudila nefalšovaná příjemná sousedská zábava. Ta byla 
zpestřena připraveným programem.  

Ať netradiční tombolou, která se tahá z popelnice a nikdo 
do poslední chvíle neví, co vyhrál. Tombola byla také opepřena 
tkz. soutěžními lístky, kde majitelé předváděli své herecké 
výkony. I když tombola, myslím popelnice, nebyla nabitá super 
extra cenami, splnila svůj účel a všichni přítomní se u ní dobře 
pobavili. Samozřejmě, že všichni přítomní netrpěli ani hlady. 
Výborná dršťková polévka v podání Blanky Bulkové, pečená 
žebra, spousta chuťovek, na kterých se podíleli účastníci, či 
vítězná paštika z tomboly daly dobrý základ každému.  

Nejlepší oděv ve stylu homeless-bezdomovec, podle 
zvolené poroty, na sebe vzala paní Jana Řádová. O půlnoci se 
zazpívala rudolecká hymna, kterou stejně jako celý večer 
doprovázel svým muzikantským uměním Vašek Loprais a určitě i 
jemu patří dík za podařenou akci. Večer prošpikovaný dobrou 
náladou a tanečními kreacemi se uchýlil ke svému závěru až 
dlouho po půlnoci. 

Všem, kteří se na této akci nějakým způsobem podíleli, 
hlavně přispěvovatelům do tomboly, patří poděkování od 
rudoleckých Pepíků! 

Děkujeme a snad příští rok. 
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DĚVČATA V AKCI, VLEVO VÍTĚZKA TURNAJE 

 
 

I DIVÁCI SE DOBŘE BAVILI 

 
 

RUDOLECKÁ PÁLKA 2016 
 

LUKÁŠ SLOBODA                PEPA KÁBRT 

 
 

CHLAPCŮM PO NĚKOLIKA UTKÁNÍ ZAČÍNÁ BÝT TEPLO 

 
 

Druhdy tištěná povídačka o živobytí člověčího rodu rudoleckého; březen 2016; číslo 14 

 

V sobotu 20. února se v „Rudolecké stodole“ uskutečnil 
třetí ročník turnaje ve stolním tenise. Pořadatelé letošního ročníku 
rozšířili turnaj o kategorii mládež do 10-ti let. Od 10:00 hod. se pak 
rozpoutaly boje v mládežnických kategoriích. V nejmladší kategorii 
zvítězil Lukáš Sloboda, když v boji o první místo ve vyrovnaném 
zápase porazil svého bratříčka Adama 2:1. Třetí místo obsadila 
Barča Fašinová, jediná dívenka v mládežnických kategoriích. Ve 
starší kategorii mládež 10 – 15 let jsme viděli souboje dvou 
sourozeneckých dvojic, z nich vyšel vítězně Pepa Kábrt, když 
v souboji o první místo v turnaji porazil jen těsně Jirku 
Třesohlavého 2:1 na sety. Na třetím místě se umístil Tonda Kábrt a 
nepopulární čtvrté místo zůstalo Jendovi Třesohlavému. 
                Po jedenácté hodině se do bojů zapojily ženy. Pět účastnic 
hrálo systémem každá s každou a od začátku zcela jasně 
dominovala Jana Hájková, která by se určitě neztratila ani mezi 
muži. Na druhé příčce se umístila Zdena Štěrbová a třetí místo 
obsadila nejlepší z rudoleckých žen Monča Gajdošová. Na dalších 
příčkách se umístily Květa Zemanová a Jitka Hrbáčková. Díky 
děvčatům za účast a doufáme, že příští rok se přihlásí ještě větší 
počet účastnic. 
                Jako poslední rozehráli svůj turnaj muži, devíti členné pole 
hrálo opět systémem každý s každým a bylo se na co dívat. Jako 
třeba na zápas Luboše Hrubého s Kubou Gajdošem. Závěr 
výsledkové listiny obsadila rodina Mrázkových. Míra mladší deváté 
a ten starší Míra osmé místo. Sedmou příčku si svými výkony 
zajistil Martin Slovák. Raritou turnaje bylo čtvrté místo, které 
shodně obsadili hned tři hráči – Jirka Šlonc, Jarda Lehký a Karel 
Kopal ml., kteří v průběhu turnaje nasbírali po osmi bodech se 
skóre 9:9 na sety. I jejich minitabulka vzájemných zápasů 
nepřinesla rozuzlení. Vyšla totiž opět naprosto vyrovnaně, každý 
získal po dvou bodech s poměrem setů 3:3. Třetí místo obsadil 
nejlepší rudolecký hráč Kuba Gajdoš, který jako jediný sebral vítězi 
turnaje set. Na druhém místě se umístil stylově sympatický Miloš 
Uherka a více jak tříhodinový turnaj nakonec nejlépe zvládl bez 
ztráty kytičky Luboš Hrubý. 
                Všem účastníkům děkujeme za účast a blahopřejeme 
k předvedeným výkonům. Na příštím ročníku „Rudolecké pálky 
2017“ na viděnou se těší pořadatelé turnaje v čele s Honzou 
Drenkou, kteří zároveň děkují MÚ Březová za poskytnuté 
prostředky na nákup pohárů. 
                Podrobné výsledky turnaje s fotodokumentací naleznete 
na rudoleckých stránkách. 

 

VÍTĚZOVÉ MLÁDEŽNICKÝCH KATEGORIÍ 

 
 

VÍTĚZOVÉ SENIORSKÝCH KATEGORIÍ 

 
 

JANA HÁJKOVÁ                   LUBOŠ HRUBÝ 

 
 

NOVÁ NADĚJE 
RUDOLECKÉHO 
STOLNÍHO TENISU 
HONZÍK DRENKA 
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HUDEBNÍ USKUPENÍ BŘEZOVÁČEK PŘI OSLAVĚ MDŽ 

 
 

     Mezinárodní den žen (ve zkratce MDŽ), připadající 
každoročně na 8. března, je mezinárodně uznávaný svátek, 
stanovený Organizací spojených národů k výročí stávky 
newyorských švadlen v roce 1908. Datum 8. března se ustálilo 
až po 1. světové válce, od roku 1975 je pak připomínán jako 
den mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, 
spravedlnost, mír a rozvoj. 
     Tohoto svátku využili pořadatelé z Rudolce ve spolupráci s 
kulturní komisí MÚ Březová k uskutečnění již druhého ročníku 
taneční zábavy. K tanci a poslechu si pozvali hudební uskupení 
Březováček a DJ Pepu Kábrta, kteří nám hráli až do brzkých 
ranních hodin. 
     Vyvrcholením první části večera bylo vystoupení 
rudoleckých a březovských žen, které se pravidelně dvakrát 
týdně scházejí na cvičení v rudolecké stodole a pro tuto akci 
secvičily velmi podařené číslo ve starodávných krojích. Toto 
vystoupení bylo odměněno velikým potleskem účastníků 
zábavy ve stodole. Pokud se podíváte na webové stránky 
Rudolce, naleznete zde video z vystoupení našich šikovných 
žen a jen těžko uvěříte, že mezi děvčaty skotačí paní Jana 
Řádová, které bylo letos již osmdesát let. Na zábavě se také 
jako host objevil nestor sokolovského tance, 89 letý Josef 
Kábrt, který si také zatančil. 
     Pod vedením Tondy Janury předali pořadatelé každé 
účastnici večera symbolicky kytičku, jako důkaz toho, jak moc 
si našich žen vážíme. 
     V průběhu večera určitě netrpěly nedostatkem ani žaludky 
přítomných, kdy měli na výběr z menu Tondy Janury a obsluhy 
rudolecké hospůdky, která se starala také o to, aby hostům a 
muzikantům nevyschlo v hrdle. Menu se skládalo z výborného 
hovězího gulášku, bohatě zdobených palačinek a jednohubek 
různých chutí. 
     Všichni účastníci si průběh a organizaci akce velmi 
pochvalovali. Jen nás mrzí, že se akce nezúčastnila žádná 
pozvaná žena z MÚ Březová. Takové akce určitě patří do 
kulturního programu každé malé obce a pomáhají k dobrým 
vztahům jejich obyvatel. Za spolupráci při přípravě akce děkují 
pořadatelé kulturní komisi a vedení města Březová. 

 

MDŽ NA RUDOLCI 
 

TONDA JANURA COBY KONFERENCIÉR 

 
 

Druhdy tištěná povídačka o živobytí člověčího rodu rudoleckého; březen 2016; číslo 14 

 

RUDOLECKÁ DĚVČATA PŘI SVÉM VYSTOUPENÍ 

 
 

ÚČASTNÍCI OBDIVNĚ SLEDUJÍ VYSTOUPENÍ ŽEN A DĚVČAT 

 
 

A JEŠTĚ JEDNOU Z VYSTOUPENÍ  
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ZNÁTE SVÉ SOUSEDY? 

Jedno sudoku pro dobrou náladu 
    Kontrolu si můžeš udělat na poslední stránce výtisku! 

 

Druhdy tištěná povídačka o živobytí člověčího rodu rudoleckého; březen 2016; číslo 14 

 

V naší malé integrované 
vísce máme 64 popisných 
obývaných čísel stavení a rodinných 
domků. Vyzkoušejte si, jak znáte 
své sousedy. Do kroužků vedle 
jména napište správné číslo domu. 
V tomto čísle přinášíme části 
Rudolce zvané „Horňácko“ a „Na 
kopci“. V příštím čísle si můžete 
vyzkoušet části „Dolňácko“ a 
„Zároklí“. Majitelé jednotlivých 
stavení byli vytaženi z veřejně 
přístupného portálu katastru 
nemovitostí v listopadu roku 2015.  

Výsledky naleznete na již 
výše zmíněném portálu, nebo si 
udělejte procházku a podívejte se 
kdo, kde bydlí, nebo navštivte 
rudoleckou hospůdku, kde se 
dozvíte správné odpovědi. 

 

VÍTE, KDY VZNIKLY NAŠE OBCE!!! 
Neberte to jako bernou minci, většinou se jedná 

o první dochované písemné zmínky. 
Březová – 1353, nejstarší zmínka o osadě „Presseuer“ 
Arnoltov – 1360, první písemná zpráva „Arnolcgrün“ 
Černý Mlýn, Tisová – 1410, první zmínka „zu Tisaw“ 
Kamenice – 1368, zaznamenána jako „Steinpach“ 
Kostelní Bříza – 1479, poprvé doložen plný tvar jména  
Lobzy – 1370, poprvé v písemných pramenech 
Rudolec – 1328, dle německé kroniky jako rok založení 
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FC RUDOLEC INFORMUJE  
 

V sobotu 9. ledna si dalo na Rudolci dostaveníčko sedm futsalových mužstev při 11. ročníku novoročního turnaje. 
Je jen škoda, že se nedostavilo přihlášené družstvo AC Lítov, se kterým má naše mužstvo velmi přátelské vztahy. Přesto se 
bylo na co dívat. Od ranních hodin bojovali s přibranou váhou přes svátky zástupci z Královského Poříčí, Sokolova, Hlavna, 
Josefova, Starého Sedla a domácích FC Rudolec. Družstva byla rozdělena do dvou skupin, ve kterých svedly boje o co 
nejlepší umístění pro rozhodující část turnaje, tkz. play-off. Duely se hrály na 2 x 10 minut, s cca minutovou přestávkou. 

Ve skupině „A“ zvítězili bez ztráty bodu Králové z Poříčí. Jelikož se nedostavili borci z AC Lítov, hrála tato skupina 
své zápasy dvoukolově. Mladí chlapci z Poříčí ovládli skupinu, i když zápasy s domácím FC Rudolec byly vyrovnané. Na 
druhém postupovém místě do semifinále skončil Rudolec, který ve vzájemných zápasech s AC Hlavno, měl lepší bilanci. Po 
výhře 3:0 v prvním zápase, podlehl v tom druhém jen o branku 4:5. Třetí skončili mladíci z Hlavna a zajistili si tak účast 
v boji o celkové 5. místo v turnaji. 

Skupina „B“ byla velmi vyrovnaná, o čemž svědčí výsledky zápasů. Vítězem skupiny se stal sokolovský Captain 
team, který vyhrál všechny zápasy se svými soupeři o jediný gól. Na druhém místě se umístili hráči Hysterie Sokolov se 
šesti body a zajistili si postup do semifinále. Třetí místo obsadili borci z FK Josefov a na čtvrtém místě s velmi sympatickým 
projevem skončili hráči ze Starého Sedla, čímž si zajistili celkové 7. místo v turnaji. 

Obě semifinálová utkání ovládli družstva ze skupiny „A“. Nejprve Králové z Poříčí porazili Hysterku Sokolov 4:0, a 
poté domácí FC Rudolec po zlepšeném výkonu vítěze skupiny „B“ Captain team 3:0. V souboji o 5. místo dominovalo 
družstvo FK Josefov nad AC Hlavno 4:0. V souboji o bronz zvítězil Captain team, který jednoznačně přehrál Hysterii 
Sokolov poměrem 5:1. Ve finálovém klání byli zpočátku na koni hráči z Poříčí a po pěkných akcích vedli 2:0. Již se zdálo, že 
o výsledku finále je rozhodnuto, ale domácí se vzchopili a srovnali na 2:2. Mladíci z Poříčí ale překvapení nepřipustili a po 
vítězství 4:2 zaslouženě celý turnaj vyhráli. 

Jako zázemí turnaje opět posloužily „Rudolecká stodola“ a „hospodářská budova“ s toaletami a teplými sprchami. 
V příjemně vyhřáté stodole našli zázemí nejen jednotlivá mužstva ale i diváci. Celý turnaj odpískali pan Jan Vetchý z Hlavna 
a Vláďa Kroft s Honzou Drenkou z Rudolce. Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen Honza Marka z Captain teamu a 
nejlepším střelcem se stal Lukáš Kalous z mužstva Králové z Poříčí s 17 přesnými zásahy.  

Za rok v sobotu 7. ledna při 12. ročníku tohoto turnaje na viděnou se těší pořadatelé z Rudolce! 
 

11. ROČNÍK NOVOROČNÍHO TURNAJE VE FUTSALU   

 

Druhdy tištěná povídačka o živobytí člověčího rodu rudoleckého; březen 2016; číslo 14 

 

VÍTĚZOVÉ LETOŠNÍHO ROČNÍKU KRÁLOVÉ Z POŘÍČÍ 

 
 

DOMÁCÍ BORCI FC RUDOLEC VYBOJOVALI 2. MÍSTO 

 
 

3. MÍSTO OBSADILI HRÁČI CATPAIN TEAM 

 
 Další utkání v sobotu 9. dubna od 10:30 hod. HRB Král. Poříčí 
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RUDOLECKÝ KOTLÍK 2016 
 

 
Občané Rudolce ve spolupráci s městským úřadem 

Březová pořádají v sobotu 18. června od 13:00 hod. v obci 
Rudolec 6. ročník country-folk festivalu „Rudolecký kotlík“. 
Letošní ročník se opět uskuteční na louce pod 
zrekonstruovaným víceúčelovým hřištěm.  

Na letošní akci vystoupí skupiny DRC z Ostrova nad 
Ohří, Wopejkači z Chebu, legendární skupina Zelenáči 
z Prahy, která se pohybuje na folkové scéně již déle jak 40 
let, původní sestava první dívčí country kapely v Čechách - 
Schovanky 70. let, která vystupuje pod názvem Stařenky, 
jedna z nejlepších skupin tohoto žánru z regionu, skupina 
ROHÁČI z Lokte, skupina KAMELOT revival z Prahy a 
vyvrcholením tohoto ročníku bude dvouhodinové 
vystoupení skupiny MICHAL TUČNÝ revival z Plzně. 

Samozřejmě nebude opět chybět bohatý 
doprovodný program. Počínaje dětským dnem, který začíná 
v 13:00 hod., nebude chybět možnost svezení na hřbetu 
koně, svézt se v povozu taženém koňmi a prohlédnout si 
rudolecký statek, mohou si dát něco vytetovat na část těla 
(malování inkoustem), zúčastnit se dalších soutěží pod 
dohledem vedoucích z pionýrské skupiny na Březové, nebo 
si jen zastřílet z opravdového luku. Dětský den bude 
završen cvičným útokem březovských hasičů a nafoukáním 
pěny do prostoru konání dětského dne. Zde doporučujeme 
rodičům vzít ratolestem suché oblečení. V areálu konání 
festivalu se dají očekávat mažoretky ze základní školy na 
Březové, skupinové bubnování, ukázky country tanců, 
pistolnický souboj, ukázka přiježděnosti jezdce s koněm i 
závěrečná noční ohňová show. Účastníci si mohou 
prohlédnout indiánské teepee, nebo dobový osadnický vůz, 
koupit nějakou drobnost ve stánku s indiánskými a 
westernovými předměty a samozřejmě se v několika 
stáncích občerstvit nebo posilnit. 
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SPORT A OBČANÉ RUDOLCE!!! 
Pro zájemce, kteří si chtějí trochu zasportovat, každou sobotu od 15:00 hod. možnost se zúčastnit sportovního klání 

„STAŘÍ“ – „MLADÍ“, na víceúčelovém hřišti. Hraje se fotbálek, florbal, hokej, vždy dle počtu hráčů a domluvy. 
Každou druhou neděli od 17:00 – 19:00 hod. mají občané možnost se zapojit do hry zvané „bowling“ na Březové v 

bowlingovém centru. Všichni jste zváni!!! 

PŘIPOMÍNKA LOŇSKÉHO ROČNÍKU – SKUPINA BANKROT 

 
 

NÁVRH PLAKÁTU LETOŠNÍHO ROČNÍKU, ZMĚNA VYHRAZENA 

 
 PEPÍKOVSKÁ (Stáňa Budiská) 
 

Povídali bezdomovci, 
že se slaví na Rudolci, 
svátek Pepíků. 
 

Když tak přijdem, 
že dostanem něco na zub, 
taky chleba a dršťkovou polívku. 
 

S tátou jsme popelnice prohrabali, 
do gala se oba dali, 
a mezi vás pospíchali. 
 

Už jsme tady a jsme rádi, 
mezi svými kamarády. 
 

Pozvedněme sklenici, 
vše nejlepší, Pepíci. 

 



 

 

 

Březová – část obce Rudolec 
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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 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

  

 

   

 

 

  

   

 

 

  

     

  

 

  

  

 

 

 

 

Karásky 

 

Znamení zvěrokruhu  
Beran: pozitivní rysy - odvaha, rozhodnost, cílevědomost, temperament, iniciativa, 
nadšení, činorodost, sebedůvěra, přímost, bojovnost, silná vůle. Slabiny -  je líný. 
Očekává, že druzí vyřídí každodenní nepříjemnosti a nejlépe se postarají i o finanční 
zabezpečení. Poučuje. Je hádavý. Beran má pocit, že vždy ví vše nejlépe. Je netrpělivý. 
Vrhá se do všeho bez rozmyslu. Bývá necitelný, agresivní. Je sobecký. Rychle zapomíná 
na pomoc, kterou mu druzí poskytli. Je malicherný a velmi kritický k drobným 
nedostatkům. 
Býk: pozitivní rysy - praktičnost, stálost, vytrvalost, trpělivost, tvořivost, houževnatost, 
smyslnost, důslednost, dobrota. Slabiny - Je nesnášenlivý, má předsudky. Uvádí se, že 
ve znamení Býka se narodilo nejvíce diktátorů a náboženských fanatiků. Chybí mu 
tolerance. Je tvrdohlavý, Býka je těžké přesvědčit. Má sklony využívat druhé lidi. Býci se 
rádi nechávají vydržovat. Je pohodlný, poživačný. Býk má rád dobré jídlo a pití. Sbírá 
předměty. Lpí na svém majetku. Je to realista. Nikdy neriskuje. 
Blíženci: pozitivní rysy - adaptabilita, společenskost, všestrannost, zvídavost, 
přátelskost, komunikativnost, rozmanitost, vtipnost. Slabiny - Je lakomý. Blíženec druhé 
nepozve a nezaplatí. Je přelétavý a mívá paralelní vztahy. Chybí mu důslednost. Není 
schopen zahájenou činnost dokončit. Je povrchní. Blíženec toho zná hodně, ale málokdy 
důkladně. Je nezodpovědný a nevyzpytatelný. Blíženec vždy něčím překvapí. Odmítá 
přijmout téměř jakýkoliv závazek. Vždy si nechává otevřená zadní vrátka. Je 
nespolehlivý. Zpochybňuje názory druhých. Všechno relativizuje. Bývá necitelný, 
agresivní. Není schopen přiznat chybu. Je sobecký. Je malicherný a velmi kritický 
k drobným nedostatkům.                 

Příště rak, lev, panna. 
Předchozí čísla naleznete na internetových stránkách Rudolce nebo na stránkách města Březová, pod kolonkou Rudolec. 

CRAZY 
HORSES 

Z receptů našich občanů – něco k pivu a vínu 
Suroviny:  
1 kg polohrubé mouky; 1 celou Heru; 1/2 l mléka (Heru v 
mléce rozpustíme); 1 vejce; droždí; sůl 

Postup:  
Do mísy nasypeme mouku, špetku soli, přidáme 

rozpuštěnou Heru s mlékem, vejce, droždí. 
Zaděláme těsto, necháme vykynout a pak děláme Karásky 
(pletence). Udělané karásky poskládáme na plech s pečícím 
papírem, potřeme rozšlehaným vejcem. Dále připravené 
karásky posypeme hrubou solí, mákem nebo sezamovým 
semínkem. Vložíme do trouby a upečeme dozlatova. 

Karásky jsou velmi chutné, zejména pokud je 
konzumujete v místní restauraci u dobrého pivečka a v dobré 
partě místních štamgastů. 

 

Kontrola sudoku ze str. 5 
 

 

V nadcházejícím období se máme opět na co těšit.  
15. dubna - jakoby sportovní klání v soutěži 
„ČLOVĚČE NEZLOB SE“ v rudolecké hospůdce 
16. dubna, sobota – odpoledne VODNÍCI OPĚT 
V ROKLI, osazování vodníků na hladinu rybníka 
30. dubna, sobota – PÁLENÍ ČARODĚJNIC, STAVĚNÍ 
MÁJE, louka a rudolecká stodola se zábavou 
3. června, pátek – KÁCENÍ MÁJE  
18. června, sobota – od 13:00 hod. country-folk 
festival RUDOLECKÝ KOTLÍK  
A jarní část I. třídy okresního přeboru ve futsalu. 
 

 

Blahopřejeme 
 

Dodatečně naší sousedce, která 
oslavila nádherné životní jubileum. 

 

paní 
Jana ŘÁDOVÁ 
 

se v lednu 2016 dožila 80 let. 
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!!! 

 

CO NÁS ČEKÁ! 
 

 

Beran    
21.3. – 20.4. 
řídící planeta        

MARS 

Býk                  
21.4. – 21.5. 
řídící planeta        

VENUŠE 

 

Blíženci           
22.5. – 21.6. 
řídící planeta        

MERKUR 
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 Eňo ňuňo 

 
Suroviny:  
1kg hladké mouky 

Kvásek tvoří: 
1/2 l vlažné vody; 2 lžíce cukru 
1 droždí; 1 dcl oleje; 1 lžíce soli 

Náplň tvoří: 
1 Hera; 1 palička česneku 
1 lžíce soli 
 Postup:  

Vypracovat těsto, nechat vykynout, rozdělit na 4 
části a každou rozválet. Rozválené části potřít směsí, 
zabalit a hodně zarolovat. Nakrájet na trojúhelníky, potřít 
vajíčkem, posypat a péct na 200 stupňů. 

Eňo Ňuňo je chutné a určitě Vás nezklame. 
 


