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6. ROČNÍK „RUDOLECKÉHO KOTLÍKU“ 
 V sobotu 18. června se na Rudolci u Březové 

uskutečnil již 6. ročník country – folk festivalu pod názvem 
„Rudolecký kotlík 2016″. Louka pod víceúčelovým hřištěm se 
již pomalu stává tradicí a i letos se zde odehrála podstatná 
část festivalu. Již od začátku týdne se začala oblékat do 
slavnostního hávu. Nový nátěr dřevěného zábradlí směrem 
k rokli a posekání trávy předcházelo největšímu náporu, 
který 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 
v souvislosti s nepříliš dobrým počasím. Silný dopolední déšť 
si vyžádal své oběti na podkladu areálu a tak museli 
pořadatelé sáhnout k několika úpravám silně podmáčeného 
travnatého podkladu. Ovšem sobotní dopoledne vypadalo, 
že počasí bude festivalu přát. Nakonec, i přes malou 
odpolední přeháňku, mohli být pořadatelé s počasím 
spokojeni. A nejen s ním. Celá akce se dá hodnotit jako velmi 
zdařilá, což dokazují názory nejen účinkujících, ale hlavně 
návštěvníků festivalu, včetně rozzářených a spokojených 
tváří naší drobotiny, která si užila více jak dvouhodinového 
programu dětského dne. Velice příznivé ohlasy byly 
především na místo konání, krásné přírodní zázemí dodává 
festivalu specifický a jedinečný nádech. Několik názorů: ing. 
Radek Vozka, zpracovatel videozáznamu a fotograf: 
„Opravdu vydařená akce, kotlík byl fajn, úžasná atmosféra a 
lidé“; Pavel Jindra, frontman skupiny DRC: „Ahoj, ještě 
jednou díky za hezký fesťák v Rudolci“; Zdeněk Pejšar, 
skupina Wopejkači:  „Ahoj Gágo, moc se nám u vás líbilo, 
výborné prostředí, lidi, technika, všechno fungovalo. Dík za 
celou kapelu“.  

V hlavním programu vystoupilo sedm hudebních 
těles. Jako první se představila skupina DRC z Ostrova n. O., 
stálý účastník rudoleckého festivalu, svými vtipnými glosy a 
příjemnou muzikou nasadili laťku ve stylu country s parádní 
atmosférou, která se pak táhla celým průběhem festivalu. 
Druhým vystupujícím byla kapela WOPEJKAČI z Chebu. 
Nováček na našem festivalu určitě nezklamal a svým 
country-rockovým pojetím přispěl k oživení atmosféry. 

2013 
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Rudolec u Březové 

MALÉ MAŽORETKY ZE ZŠ BŘEZOVÁ 

 
 

SKUPINA WOPEJKAČI Z CHEBU 

 
 

Chlapci dávali do své muziky i hodně fyzických sil, hlavně 
Zdeněk Pejšar si musel po některých skladbách ulevit na 
židli. Poté se již na pódiu střídali legendy tohoto žánru. Ve 
svém prvním bloku se představila skupina ZELENÁČI, která 
účinkuje již od roku 1974 a za tuto dobu vydala 23 
dlouhotrvajících desek, určitě příjemný zážitek pro spoustu 
návštěvníků. Následovalo kvarteto děvčat, na které se těšilo 
hodně přítomných a které založilo v roce 1970 první českou 
dívčí country kapelu SCHOVANKY. Po předání žezla 
následovnicím založily v roce 2003 skupinu STAŘENKY. 
Krásná muzika v podání těchto šarmantních dam. Druhou 
část festivalu zahájili ZELENÁČI a ve svém pokračování, strhli 
velkou část publika ke společnému zpívání slavných hitů 
kapely. Co dodat k vystoupení skupiny ROHÁČI z Lokte. 
Všichni jsme mohli jen závidět, že více jak 40 let účinkování 
na prknech, která znamenají svět, nic neubírají na 
mladistvém projevu kapely, která se řadí k perlám našeho 
regionu. Předposlední skupinou, která vystoupila na 
festivalu, byla skupina KAMELOT revival z Prahy. Legendární 
Kamelot z Brna můžou v klidu spát, protože tito čtyři chlapci 
opět prokázali, že Češi mají muziku v krvi a hudebníky se 
prakticky rodí. Při jménu Michal Tučný všem 
zainteresovaným určitě běhal mráz po zádech a bylo to znát 
i při závěrečném vystoupení kapely MICHAL TUČNÝ revival 
Plzeň, tolik zpívajících a tančících návštěvníků festival ještě 
nezažil. 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 13:00 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. Další atraktivní soutěží 
byla střelba ze závodních luků pro malé i velké. Obrovský 
zájem dětí vzbuzovala hlavně možnost svézt se na hřbetu 
koně. Tuto atrakci zajišťovala jízdárna v Boučí a děti měli 
možnost se svézt na hřbetu malého či velkého koně. 
Novinkou dětského dne byla za přísných bezpečnostních 
opatření střelba z paintballových pistolí na terče či 
slaměného panáka zajišťována z řad rudoleckých občanů. Po 
celou dobu konání dětského dne měli děti možnost svézt se 
v krásném povozu s koňským spřežením, který jezdil okružní 
jízdu s prohlídkou rudoleckého statku. Velký zájem účastníků 
vzbudilo i „tetovací studio“ pana Ládi Panka.  Vyvrcholením 
programu dětského dne byl příjezd dobrovolného 
hasičského sboru z Březové a nafoukání hasičské pěny do 
prostoru parku. Skotačící děti v pěně a trošku nervózní 
rodiče završily vydařený dětský den. V doprovodném 
programu přímo v dějišti konání festivalu vystoupili mj. malé 
mažoretky ze základní školy na Březové, skupina Pšito oyate 
z Plzně se svým programem do kterého zařadily skupinové 
bubnování a tím přivolaly déšť, výuku country tanců, 
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TANEČNÍ KREACE ÚČASTNÍKŮ FESTIVALU 

 
 

SKUPINA KAMELOT REVIVAL Z PRAHY 

 
 

SKUPINA STAŘENKY Z PRAHY (BÝVALÉ SCHOVANKY) 

 
 

SKUPINA ROHÁČI Z LOKTE 

 
 

pistolnickou scénku, ukázku souhry jezdce a koně. 
Vyvrcholením doprovodného programu bylo vystoupení 
Filipa Stejného s děvčaty a jejich ohňová show. Opravdu 
zdařilé vyvrcholení festivalu. Oživením programu byl určitě i 
kostým žirafy v podání slečny Veroniky Bulkové z Brna a 
nově i prodej triček s logem festivalu v černé a lahvově 
zelené barvě. 

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 Eurošarm spol. s r.o., provozovna Sokolov; 
Údržba silnic Karlovarského kraje a.s., Otovice; Plzeňský 
Prazdroj; Dekonta a.s., pan Petr Beneš z Brna; Geosan spol. 
s r.o., Brno; Algon Plus-Auto a.s., Cheb; Strojservis Homolka 
s.r.o.; Chemontas s.r.o., Sokolov; Vertikal, s.r.o., Ostrov n. 
O.; Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.; NELAN spol. 
s r.o., Cheb; Isla Tepelné izolace, Sokolov; Agentura osobní 
asistence a sociálního poradenství, o.p.s.; Reality Šárka 
s.r.o., Sokolov; LC Sokotrans, s.r.o.; Hexion a.s., Sokolov; 
nadace ČEZ, Karlovarský kraj, FCC - 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 více jak 30 
pořadatelů z řad rudoleckých občanů a jejich kamarádů či 
příbuzných, 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, pečená kolena, 
koláčky a zákusky, 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 indiánské teepee, dobový osadnický vůz 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 šesti ročníků 
„Rudoleckého kotlíku“ se zúčastnilo 24 hudebních těles. Pět 
účastí má na kontě DRC z Ostrova, čtyři účasti si připsali 
ALISON z Kraslic, KV EXPRES z K. 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, ROHÁČI 
z Lokte, MICHAL TUČNÝ revival z Plzně. 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, hudební 
sešlost Karlovarska CRAZY HORSES, country z českého 
západu skupina BANKROT, STAŘENKY z Prahy, ZELENÁČI 
z Prahy, KAMELOT revival z Prahy a WOPEJKAČI z Chebu. 
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NÁDHERNĚ OSVĚTLENÉ PÓDIUM FESTIVALU 

 
 

ZÁZEMÍ RUDOLECKÉHO KOTLÍKU 

 
 

SKUPINA MICHAL TUČNÝ REVIVAL PLZEŇ 
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 6. ROČNÍK „RUDOLECKÉHO KOTLÍKU“ - pokračování 
 Poděkování našim sponzorům, bez jejichž pomoci by se akce v tomto rozsahu určitě neuskutečnila!!! 

 

PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ PRO DIVÁKY NA KOTLÍKU 

 
 

MASKOT KOTLÍKU MEZI DIVÁKY 

 
 

VEČERNÍ VYSTOUPENÍ S KONĚM 
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A JIŽ SE BLÍŽÍME K CÍLI 

 
 

ZAČÁTEK TRADIČNÍHO RUČNÍHO STAVĚNÍ MÁJE 
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V sobotu 30. dubna proběhlo v naší malé obci 
tradiční stavění máje a pálení čarodějnic. Na přípravě velmi 
zdařilé hranice pro čarodějnici a šestnácti metrové májky se 
podíleli výhradně občané Rudolce, za přispění města 
Březová, které vypomohlo s dopravou materiálu z lesa. V 
týdnu před akcí mládenci postavili více jak třímetrovou 
hranici, ze které čněl kůl pro připevnění čarodějnice, tu 
připravili Jitka Hrbáčková s Honzou Drenkou a svými 
ratolestmi. Došlo samozřejmě i k oloupání májky, uchycení 
zelené špičky a nachystání zeleného věnce ke zdobení. 

Od 17:00 hod. pod vedením Jitky Hrbáčkové zdobili 
občané se svými ratolestmi špičku a věnec barevnými 
stužkami z látky a krepového papíru. Ve špičce je pro 
mládence připraveno překvapení, až letošní májku budou 
na konci května porážet. Májka bude ozdobou „kotlíkové 
louky“ po celý měsíc, bude symbolem nastupujícího jara a 
dodržováním českých tradic „Máje – tradice lásky“, „Máje – 
jarní slavnosti“ rozšířených po většině Evropy. Nejstarší 
známý doklad o stavění máje v českých zemích je z roku 
1422. 

Krátce po 19:00 hod. se horda mládenců z Rudolce 
a příchozích z okolí pustila do postavení máje. A bylo se na 
co koukat, neboť bylo opravdu zdařilé. Ve velmi krátkém 
čase se májku podařilo usadit do připraveného lože a krásná 
ozdoba „kotlíkové louky“ byla na světě. Krátce před 21:00 
hod. se k hranici vydal průvod naší drobotiny s lampióny a v 
maskách. Po společném fotu byli „prckové“ odměněni za 
snahu a účast pamlsky a došlo i k zapálení hranice s 
čarodějnicí. Letos proběhlo zapálení bez sebemenších 
problémů a vatra vydržela doutnat ještě v neděli 
odpoledne. 

Pro posezení účastníků akce bylo připraveno zázemí 
„Rudolecké stodoly“. Celý večer probíhal v družné zábavě, 
kde se o hudební doprovod staral DJ Pepa Kubrt a dovedl 
připravit atmosféru, při které se všichni sousedé s přáteli 
dobře bavili. Neopomenutelným zážitkem byla návštěva 
grilu, kde byly připraveny k opékání klobásy a hermelín, 
letos připravované zástupci FC Rudolec, Vláďou Kroftem a 
Honzou Drenkou. Rudolecká hospůdka v čele se zdatným 
výčepním Tomášem se postarala o hladové a žíznivé 
návštěvníky večera. 

Důležitá však na celém večeru byla opět veselá, 
přátelská atmosféra, která jako vždy přispívá k udržování 
dobrých sousedských vztahů a vzájemnému poznání. 
Největší dík za podíl partě rudoleckých občanů ve složení: 
Jitka Hrbáčková, Honza Drenka, Vláďa Kroft, Tomáš 
Sloboda, Kuba Gajdoš, Venca Hazuka, Míra Diozsegi, Standa 
Holec, Štefan Sabo a Pavel Suchan. Díky a jen tak dál! 

 

STAVĚNÍ MÁJE A PÁLENÍ ČARODĚJNIC 
 

FUTSALISTÉ POSTAVILI KRÁSNOU HRANICI  

 
 

VLEVO NAŠI NEJMENŠÍ PŘI AKCI 
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ZNÁTE SVÉ SOUSEDY? 

Jedno sudoku pro dobrou náladu 
    Kontrola na poslední stránce výtisku! 
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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 minulém čísle jsme přinesli části Rudolce zvané 
„Horňácko“ a „Na kopci“. V tomto čísle si můžete vyzkoušet části „Dolňácko“ a „Zároklí“. Majitelé jednotlivých stavení 
byli vytaženi z veřejně přístupného portálu katastru nemovitostí v květnu letošního roku.  

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. 

 

RUDOLECKÁ HOSPŮDKA 
VYMĚNÍ OBSLUHU!!! 

Po více jak dvou 
letech se vymění obsluha naší 
„Rudolecké hospůdky“. Paní 
Gita Fašinová podala výpověď 
ze závažných osobních a 
pracovních důvodů. Kdo se 
stane novým pronajímatelem 
centra dění našeho 
vesnického života se dozvíme 
až po zasedání rady města 
Březová.  

V příštím čísle Vám 
představíme novou obsluhu 
hospůdky, včetně její vize o 
běhu tohoto zařízení. 

Paní Gitě Fašinové 
přejeme do dalších let u nás 
v obci hodně zdraví, pohody a 
doufáme, že zůstane stejně 
činorodá jako doposud. 

 

LETOŠNÍ SETKÁNÍ RUDOLCŮ 
 

Letošní setkání Rudolců se uskuteční na Březové 
a našem Rudolci ve dnech 17. – 18. září.   

Jako náhradní termín je zvolen termín       
1. - 2. října. Vložte si tyto termíny do kalendáře, 
všichni jste srdečně zváni a včas Vás budeme o 
programu setkání informovat. 
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V celkovém pořadí jsme obhájili loňskou sedmou 
příčku. Ambice však má tým na lepší umístění. Ovšem 
pracovní vytížení a osobní i rodinné záležitosti, které jsou 
příčinou vždy ne úplného kádru k jednotlivým utkáním, 
tyto ambice sráží na realitu. Paradoxně tím nejvíce trpí 
fanoušci našeho týmu hlavně v domácích zápasech. 
Z loňského průměru 22 diváků na zápas, klesla návštěva na 
průměrných 14 diváků. Určitě návštěvám diváků na 
domácích zápasech nepřispívá ani chování našich hráčů, po 
loňském desátém místě v soutěži fair-play (15 žlutých a tři 
červené), to letos dopadlo obdobně, desáté místo, 14 
žlutých a tři červené karty. Chlapci zkuste dát hlavy 
dohromady a něco pro své fanoušky se pokuste vylepšit. 

 

Výsledky jarní části soutěže a střelci FC Rudolec 
FCR – Sedláci Staré Sedlo 4 : 3 (3 : 2) Pavel Peterka 3, Kuba Gajdoš 
Dacani Královské Poříčí – FCR    5 : 1 (3 : 1) Honza Drenka 
FCR – HRB Královské Poříčí 5 : 2 (2 : 1) Pavel a Míra Peterkovi 2x, Standa Hradský 
FCR – Termiti Loket „C“  2 : 6 (1 : 2) Petr Brláš, Míra Walter 
1.FK Josefov – FCR  4 : 2 (1 : 0) Venca Hazuka, Pavel Peterka 
FCR – AC Lítov „B“  2 : 7 (2 : 4) Franta Křenek, Tomáš Sloboda 
Detektiv Sokolov „B“ – FCR 6 : 1 (2 : 1) Lukáš Szolar 
FCR – FC Chodov United            11 : 3 (5 : 0) Szolar 5, Brláš 3, Hazuka, Sloboda, Walter 
Směs Tatrovice – FCR  5 : 6 (2 : 3) Venca Zeman 3, Hazuka, Walter, Szolar 
FCR – LA Koruna Sokolov           4 : 11 (1 : 5) Venca Hazuka, Standa Hradský, Lukáš Szolar, Pavel Peterka 
L&C Braníci Sokolov – FCR 7 : 5 (2 : 1) Míra Walter 3, Honza Drenka, Lukáš Szolar 
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MOMENTKA Z UTKÁNÍ PROTI SEDLÁKŮM STARÉ SEDLO 

 
 

Druhdy tištěná povídačka o živobytí člověčího rodu rudoleckého; červen 2016; číslo 16 

 FC Rudolec informuje 

Střelci FC Rudolec 
(v závorce místo v celkovém pořadí střelců) 
   Lukáš Szolar (9.)        24 gólů 
   Venca Hazuka (20.)        16 gólů 
   Pavel Peterka (20.)        16 gólů 
   Míra Walter (37.)        11 gólů 
   Petr Brláš (62.)          7 gólů 
   Míra Peterka (73.)          6 gólů 
   Standa Hradský (73.)          6 gólů 
   Vláďa Kroft (82.)          5 gólů 
   Venca Zeman (82.)          5 gólů 
   Honza Drenka (101.)          4 góly 
   Franta Křenek (111.)          3 góly 
   Tomáš Sloboda (111.)          3 góly 
   Kuba Gajdoš (125.)          2 góly 
   Michal Gajdoš (144.)          1 gól 

 

Při loňské premiérové účasti v této soutěži jsme získali 31 bodů za 10 vítězství a jednu remízu. Letos 27 bodů za devět 
výher. V loňském ročníku jsme dokázali soupeřům nastřílet 95 branek, v tom letošním skončeném 109 gólů, což se jeví 
jako pozitivum. Ovšem při obdržených 123 gólech, proti loňským 105, toto pozitivum dostává vážné trhliny. Vcelku vždy 
máme dobře rozehrané podzimy, v obou sezónách nás dělil jediný bod od čtvrtého místa. Nedaří se nám tato pěkná 
umístění na jaře potvrdit. Loni jsme skončili jarní část soutěže jako devátý tým, letos jsme dopadli ještě o jedno místo 
hůře, jako desátý tým jara. Nejvíce utkání Rudolci odpískali rozhodčí Jan Musil (9x), Jan Vetchý (7x), Rudolf Kozák a Daniel 
Hric (4x). v celé soutěži odpískal nejvíce utkání Jan Musil (36), Daniel Hric (33) a Jan Vetchý (29). Nejslušnějšími mužstvy 
byly Sedláci Staré Sedlo a Braníci Sokolov, oba obdrželi po deseti žlutých kartách. Na druhém konci tabulky fair-play 
skončili Dacani Královské Poříčí (26 žlutých a 4 červené karty). V utkáních této soutěže celkem padlo 1357 branek, s 
průměrem 10,3 gólů na utkání. Nejpilnějším střelcem soutěže se stal Jirka Prchal z LA Koruna Sokolov, který zatížil konta 
svých soupeřů 58 góly, následován Vencou Michalcem z Termitů, 42 branek a Ladislavem Štěpánovským, opět LA Koruny, 
který se trefil 35x. Celkem se trefilo 161 střelců. Tak ať je třetí sezóna v I. třídě ta nejúspěšnější. Hodně zdaru!!! 
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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 

 

  

  

  

 

 

  

  

 

 

 

  

 

   

 

 

  

   

 

 

  

     

  

 

   

  

 

 

 

 

Znamení zvěrokruhu  
Rak: pozitivní rysy - soucit, vnímavost, citlivost, představivost, laskavost, starostlivost, 
péče o rodinu. Slabiny -  Rak manipuluje. Používá skrytou kritiku, která zraňuje a 
zesměšňuje. Je citově závislý na blízkých lidech. Je ustaraný. Rak se bojí budoucnosti, 
usiluje o jistoty a bezpečí. Nesnáší změny. Lpí na stávajících podmínkách. Citově vydírá. 
Stará se o druhé, protože potřebuje být potřebný. Cítí zášť a závist. Rak se pro druhé 
obětuje a nežije svůj opravdový život. Je předpojatý. Přebírá obecná mínění, aniž by 
zkoumal fakta. 
 

Lev: pozitivní rysy - sebejistota, velkorysost, podnikavost, důstojnost, společenskost, 
vznešenost. Slabiny - Lev je pyšný, domýšlivý. Chová se jako král. Očekává, že ho všichni 
budou obdivovat. Má rád pocit, když jsou na něm druzí závislí. Je to superman. Neumí 
požádat o pomoc. Chce působit mocně a silně. Rád se do všeho plete. Na všechno má 
svůj názor. Je sebestředný. Málokdy někoho pochválí. Nerad se přizpůsobuje. Je 
extravagantní. Žije si nad poměry. 
 

Panna: pozitivní rysy - jemné způsoby, spolehlivost, důslednost, systematičnost, 
praktičnost, metodická mysl. Slabiny - Panna ovládá své city. Nikdy neukazuje své 
slabosti. Je to realista. Vždy sáhne po dosažitelném. Očekává negativní výsledky. 
Zrozenec znamení Panny zbytečně neutrácí. Je hospodárný. Poučuje. Mívá pocit, že ví 
všechno nejlépe. Má zálibu v kritizování a pomluvách. Chápe život jako obchodní 
záležitost. Partnera si vybírá dle stavu bankovního konta. Je urážlivý. Neodpouští. Utápí 
se v detailech. 

Příště váhy, štír, střelec. 

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

CRAZY 
HORSES 

Kontrola sudoku ze str. 6 
 

 

Blahopřejeme 
 

Začátkem července oslaví životní 
jubileum starosta města Březová 

 

pan 
Miroslav BOUDA 
 

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!!! 

 
Rak        

22.6. – 22.7. 
řídící planeta        

LUNA 

Lev                  
23.7. – 22.8. 
řídící planeta        

SLUNCE 

 

Panna           
23.8. – 22.9. 
řídící planeta        

MERKUR 
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Blahopřejeme 
 

Začátkem července oslaví životní 
jubileum náš dlouholetý kamarád a bývalý 
občan Rudolce 

 

pan 
Josef  ZEMAN 
 

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

Občané Rudolce 
 

 

Instalace vodníků na „Malou medvědici“ 
 

V neděli 1. května v odpoledních hodinách se na 
hladinu rybníka vrátili naši vodníci. Úplně nový vodník 
Kebule II. a jeho moravský kamarád Kebulka tak opět 
dominují v rudolecké rokli. Zároveň se podařilo „starého“ 
vodníka Kebuleho I. upravit tak, že mu nebude vidět jeho 
pochroumaná hlava a z koruny stromu může dohlížet na 
činnost svých kamarádů. Po 14:00 hod. čtveřice „zkušených 
rudoleckých vodáků“ ve složení Vláďa Budiský, Míra 
Gogola, Míra Mrázek a gága vrátila do svého místa naše 
vodníky. Poté si za odměnu s příchozími občany opekly na 
ohýnku přinesené buřty a poseděli v družné debatě. Jen 
škoda, že možnost povozit své ratolesti na raftu využilo 
opravdu málo občanů. Tak opět na podzim při zazimování 
vodníků našem rybníků. 

 

NAŠI VODNÍCI SI OPĚT LEBEDÍ 

 
 


