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RUDOLECKÁ HOSPŮDKA VYMĚNILA OBSLUHU 
 Jak jsme již informovali v minulém čísle, došlo v naší rudolecké hospůdce k výměně stráží. Paní Gitu Fašinovou, 

která podala výpověď ze závažných osobních a pracovních důvodů střídá duo Monika Maslenová a Miroslav Soukup. 
Jde o dceru našeho souseda s přítelem, kteří se s vervou pustili do zkrášlení prostředí a pokouší se o zavedení 

novinek a zpříjemnění posezení pro své hosty. Pro hosty se sportovním zaměřením jsou připraveny profesionální šipky, 
stolní fotbálek (v bývalém skladu) a tradičně „pool“ neboli česky děrovaný kulečník. Novou tradicí se stává sobotní 
grilování, kdy si můžete pochutnat na klobásce, hermelínu v alobalu nebo kukuřici. Pro milovníky piva je sortiment 

2013 

 
 

NOVÉ TVÁŘE HOSPŮDKY 

 
 

MOMENTKA Z HOSPŮDKY, V POZADÍ ŠIPKY 

 
 

 
 

rozšířen o 11° velkopopovického 
kozla. Další chystanou změnou by 
měla být likvidace provizorního 
přístřešku na dřevo vedle naší 
hospůdky a přemístění uloženého 
dřeva pod nový přístřešek za více 
účelovou budovou.  

Tak ať Vám to nadšení a 
dobrá nálada vydrží co nejdéle. 
Nejlépe minimálně do plánované 
přestavby celé budovy včetně 
hospůdky. 
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DUO PEPA A PEPA SE SVOJÍ UDÍRNOU 

 
 

ZAPÁLENO (vlevo), A OPRAVDU FUNGUJE!!! (vpravo) 

 
 

LIDOVÁ TVOŘIVOST NA RUDOLCI 
 

VLEVO – PLNĚ VYUŽITÝ PROSTOR 
PRO SKLADOVÁNÍ DŘEVA ZA 

RUDOLECKOU STODOLOU 

 
 

RUDOLECKÝ RYBNÍČEK 

 
 

Neboli Pepíci koumáci. Dolňácké duo Pepíků 
přivedlo v život nápad jednoho z nich a to podomácku 
vyrobenou udírnu na studený kouř. Jak to celé vzniklo? Pepa 
B. si chtěl přes internet nechat poslat z Polska vyrobenou 
udírnu. Ale náklady na dopravu by zaplatili další udírnu. 
Proto se rozhodl, že si vyrobí svou vlastní a nakoupil 
materiál. I nejmenší možné rozměry však vycházely na 
výrobu dvou udíren a tak se Pepa G. připojil.  

Nechali nařezat a upravit ocelové potrubí, zakoupili 
vzduchovací čerpadla pro akvária a na závěr nechali vyrobit 
uzavírací špunty na vršek udíren. Celá udírna je sestavena ze 
sedmi částí a plně rozebíratelná. Trubka průměr 6 mm je 
určena k přívodu vzduchu do tělesa topeniště, trubka 
průměr 20 mm odvádí kouř do udírny, trubka průměr 100 
mm, topeniště, slouží k hoření bukových pilin. Dále bylo 
potřeba vytvořit držák topeniště k uchycení na udírnu 
s nasazovacím kroužkem pro topeniště, vrchní dřevěný kryt 
topeniště a vlastní udírnu. 

Pro zkoušku byla vytvořena udírna z papírové 
krabice, ale sestava se dá použít pro jakoukoli udírnu, jen do 
ní musíte vyvrtat otvor 20 mm. A jak chutnají výrobky z této 
udírny, se dozvíte někdy příště. 

 
 

RUDOLEC OPĚT MĚNÍ TVÁŘ 
 Největšími akcemi bylo zbudování přístřešků za rudoleckou stodolou a víceúčelovou budovou. Za stodolou slouží 

přístřešek ke skladování dřeva za účelem topení v této budově při pořádání akcí v zimních měsících. Přístřešek za 
víceúčelovou budovou byl zbudován pro potřeby skladování dřeva pro rudoleckou hospůdku a skladování objemného 
materiálu, který byl do té doby umístěn v garáži budovy.  

 

I v letošním roce se projevuje dobrovolnická činnost na tváři naší obce. Doposud letos odpracovaných 247 
brigádnických hodin svědčí o tom, že se občané Rudolce neustále snaží o vylepšení vzhledu své vesničky. Z provedených 
akcí lze jmenovat např. generální úklid stodoly, štípání a úklidy dřeva, v rokli vybudování kamenných schodů ve stráni 
směrem k Zároklí, čištění rybníka, pálení klestí v rokli, oprava hráze rybníka, nátěry dřevěného plotu na louce, čištění 
rokle a keřů za plotem, pískování hřiště atd. Všem kteří se na těchto činnostech podílejí patří velké uznání! 

 

VPRAVO – PROZATÍM NE ÚPLNĚ 
DOKONČENÝ PŘÍSTŘEŠEK ZA 
VÍCEÚČELOVOU BUDOVOU 

 
 

SNÍMKY DOKUMENTUJÍ DOBROVOLNICKOU ČINNOST NA RUDOLCI – VYBUDOVANÉ KAMENNÉ SCHODY Z ROKLE DO ZÁROKLÍ 
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ZAPOJIL SE I MALÝ NOSIČ ČI SBĚRAČ 

 
 

VÍTĚZOVÉ TURNAJE (uprostřed) S HLAVNÍMI ORGANIZÁTORY 

 
 

TURNAJ SE ROZBÍHÁ 

 
 

ÚPORNÉ POČÍTÁNÍ ZÍSKANÝCH KOULÍ 

 
 

5. ROČNÍK MEMORIÁLU KARLA LORENZA V PETANQUE  
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V neděli 11. září za úmorného vedra se uskutečnil 5. 
ročník memoriálu Karla Lorenze ve hře zvané pétanque. Již 
tradičně se hraje tento ve dvojicích, které mohou být 
složené libovolně. K letošnímu ročníku se přihlásilo „pouze“ 
šest dvojic, z toho pět dvojic smíšených a jedna čistě 
dámská. Organizátoři akce byli zvyklí na vyšší počet 
účastníků, ale některé odradilo opravdu vysilující sluníčko, 
někteří se nemohli zúčastnit z osobních důvodů. 

Po rozlosování turnaje se dvojice s vervou pustili do 
zápolení o body, spíše o co možná nejvyšší počet 
vlastních koulí okolo „košónka“. Na čerstvě posekané louce 
pod víceúčelovým hřištěm, se účastníci memoriálu smažili 
na sluníčku, silně doplňovali tekutiny v mnoha podobách, 
ale především házeli své koule co nejblíže k určenému cíli. 
Ve velmi vyrovnaném klání byla důležitá každá získaná 
koule. Po více jak pětihodinovém urputném zápolení byl 
vydařený turnaj zakončen slavnostním vyhlášením vítězů a 
předáním medailí s emblémem našeho dobrého kamaráda. 
Vítězové turnaje obdařili poté své soupeře tradičním 
kolečkem. 

A jak vše dopadlo? O vyrovnanosti soupeřů svědčí 
fakt, že o třetím až šestém místě rozhodovalo celkové skóre, 
neboť čtyři dvojice získali po dvou vítězstvích z pěti 
odehraných zápasů. Šesté místo obsadili Jitka a Honza, páté 
Stáňa a Vláďa, čtvrté Hanka a Jarda, bronzovou medaili si 
vysloužili svými výkony Jíťa a Míra. Na krásné stříbrné pozici 
se umístila „dámská dvojice“ Blanka a Květa, no a zlatou 
obsadili nováčkové na turnaji Monča a Míra. 

Všem zúčastněným patří velké poděkování za 
vynikající výkony, za to že se nenechali odradit opravdu 
velkým vedrem a za to že přišli zavzpomínat na velmi 
dobrého kamaráda. Kájo, příští rok si Tě opět rádi 
připomeneme při Tvé oblíbené hře!!! 
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NENAPODOBITELNÝ STYL JANY 
ŘÁDOVÉ, NEJSTARŠÍHO ÚČASTNÍKA 

MEMORIÁLU, ALE JEN DATEM 
NAROZENÍ (nahoře) 

 
 

DRUŽNÁ DEBATA ÚČASTNÍKŮ MEMORIÁLU 

 
 

DRENKOVI NEPONECHÁVAJÍ NIC NÁHODĚ 
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 8. ROČNÍK MEMORIÁLU KARLA ŠTURSY                                 
V RUSKÝCH KUŽELKÁCH 

 Tak máme vážení přátelé za sebou další, již osmý ročník 
memoriálu Karla Štursy v ruských kuželkách. Letošní ročník se 
uskutečnil na sv. Václava ve středu 28. září.  Z důvodu silného 
větru se akce přestěhovala netradičně na náves před 
rudoleckou hospůdku a jako zázemí posloužila veranda 
hospůdky. Po čtrnácté hodině se tak tucet účastníků pustilo do 
urputného porážení kuželek. 

O mlsné jazýčky nadšenců této hry, bylo letos nadmíru 
dobře postaráno. Nu posuďte sami, domácí kváskový chleba a 
výpečková pomazánka od Blanky, bramboráčky od Stáni, slaný 
česnekový závin od Hanky, Tondovo štrůdl a výborný jablkový 
štrůdl od Jany. 

Vraťme se ale k vlastnímu sportovnímu klání. Po 
polovině soutěže, to ještě soutěžící netušili, jaké překvapení 
chystá hlavní organizátor klání, se v čele usadili Monča, Blanka 
a Tonda, když mezi nimi byl rozdíl pouhých čtyř kuželek. Ve 
druhé části se nejlépe dařilo Blance, Gágovi, Hance a Stáně. V 
průběhu druhé části rozhodl organizátor o tom, že vítězné 
„kolečko“ půjde letos za nejslabším hráčem. Byl totiž 
přesvědčen, že někteří hráči nedávají do porážení 
kuželek veškeré své dovednosti a chtějí se tak vyhnout 
vítězství. Po první části měli ke „kolečku“ nejblíže Hanka a 
Tomáš. Po skončení základní části se na prvním místě umístila 
Blanka 231 bodů, druhé místo obsadil gága 219 bodů a třetí 
skončila o pouhý bod Monča. Poslední místo obsadil Tomáš se 
194 body. 

Hlavní organizátor ovšem vymyslel kulišárnu a tou bylo 
pokračování soutěže formou play-off. Hráči byli rozděleni do 
dvojic podle výsledků ze základní části a na jednu hru se 
pokračovalo ve vyřazovacích bojích, až zůstali tři nejšťastnější a 
ti si to rozdali ve finále na tři hry. Na třetím místě se umístila 
Jana Řádová, druhá skončila nejvyrovnanější hráčka 
turnaje Blanka Bulková a vítězem se stal Honza Drenka. Sázka 
na play-off mu skutečně vyšla. 

Po tříhodinovém klání došlo k vyhlášení výsledků. Tři 
nejlepší hráči byli odměněni medailí s podobiznou našeho 
dobrého kamaráda a ostatní účastníci si pochvalovali dvě 
netradiční „kolečka“, došlo i na vítěze, ne jen na poraženého. 
Příští rok se opět můžeme těšit na další, pevně doufám, 
vydařený ročník. 

 
 

USMĚVAVÝ VÍTĚZ LETOŠNÍHO 
KLÁNÍ HONZA DRENKA (vlevo) 
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ZNÁTE RUDOLEC A NEJBLIŽŠÍ OKOLÍ? 

Jedno sudoku pro dobrou náladu 
    Kontrola na poslední stránce výtisku! 
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Kolonizační osada Rudolec, 

německy Ruditzgrün, byla založena roku 
1328 (německá kronika obce z ½ 20. století). 
Rudolec – integrovaná obec spadající pod 
město Březová leží v nadmořské výšce 486 
m n. m. a v současné době zde žije na 150 
obyvatel. Letos slaví 688 let od svého 
založení. 

Rudolec se rozprostírá v CHKO 
Slavkovský les. Nejvyšším vrchem v okolí je 
Zlatý vrch se 777 m n. m. ležící kousek od 
Lobzů. Následují Pasecký vrch 743 m n. m. 
mezi Březovou a Lobzy, Vašíček 684 m nad 
Kost. Břízou směrem na Bystřinu, U Kaple 
659 m u Kamenice, Letná 600 m nad 
Rudolcem a Rudolecký vrch 514 m mezi 
Rudolcem a Březovou. Nedaleko mezi 
Rovnou a Horním Slavkovem se tyčí do výše 
858 m n. m. Rozhledy. 

V okolí Rudolce jsou oblasti se 
svým pojmenováním. Kdo ví že, oblast mezi 
Rudolcem a dálnicí směrem na Šabinu se 
nazývá „V Mokřině“, oblast mezi Rudolcem 
a Březovou se jmenuje „U Starého mlýna“, 
mezi Rudolcem a Kostelní Břízou je oblast 
nazvaná „Nad Rudolcem“, jak výstižné a 
mezi Arnoltovem a Rudolcem nalezneme 
oblast se jménem „Halič“? 

A dalo by se jistě najít další spousta 
zajímavostí v okolí naší vesničky. Neustále 
nabývám silnější pocit, že se zde vyplatí žít! 

 
 

Aktivita 1 – vodácký sport! Vřele doporučuje všem, poznáte krásy české 
krajiny, okusíte i nějaký adrenalin, poznáte spoustu zajímavých lidí a příjemně 
prožijete chvíle v přírodě a u táboráků. Na obrázcích níže sjíždění jezu „Herbertov“ 
(vlevo) a „Bílý mlýn“ ve Vyšším Brodě na Vltavě (vpravo). 

Aktivita 2 – houbaření! Obrovská relaxace v tichu lesního porostu a ještě 
k tomu uděláte něco pro zdraví! Snímek vpravo, exemplář hřibu byl nalezen v lesích 
okolo Rudolce začátkem října a měl v průměru více jak 25 cm a byl zdravý. 

Z LETOŠNÍCH AKTIVIT NAŠEHO SOUSEDA 
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Výsledky podzimní části ročníku 2016/17 
La Koruna Sokolov – FC Rudolec 12 : 1 (5 : 0), oslabený tým Rudolce neměl proti vítězi loňského 
ročníku šanci a o čestný úspěch se postaral Lukáš Szolar. Utkání sledovalo šest fanoušků. 
FC Rudolec – AC Lítov „C“ 3 : 3 (1 : 1), o první bod v novém ročníku se zasloužili Míra Peterka 2x a 
Tomáš Sloboda. V prvním domácím utkání, které navštívilo osm příznivců, se hrál vyrovnaný futsal a 
mužstva se rozešla smírně. 
Sedláci Staré Sedlo – FC Rudolec 2 : 3 (1 : 2), v dalším utkání podzimu jsme konečně připsali 3 body, o 
které se zasloužili svými góly Lukáš Szolar 2x a posila Vláďa Träger. Utkání shlédlo 15 diváků a obdrželi 
jsme první kartu barvy žluté v podání Míry Waltra. 
FC Rudolec – Dacani Královské Poříčí 6 : 1 (0 : 1), koncert rudoleckých ve druhém poločase, když se o 
branky podělili Míra Walter 2x, Venca Zeman, Standa Hradský, Lukáš Szolar a Vláďa Träger. Utkání 
přihlíželo osm diváků a další posila Tomáš Dlesk si vysloužil žlutou kartu. 

 

FC RUDOLEC INFORMUJE 
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HRB Královské Poříčí – FC Rudolec 5 : 2 (2 : 1), ve vyrovnaném utkání měli domácí více štěstí, zbytečná porážka našeho 
týmu. O branky se podělili Tomáš Sloboda a Petr Brláš. Šest diváků. 
FC Rudolec – Raptors Sokolov „B“ 3 : 3 (0 : 1), nejvyšší návštěva podzimní části v podobě 18 fanoušků, utkání navštívil i 
starosta pan Bouda, viděla ve druhém poločase výborný výkon domácích. Tři branky, tři tyče, jedno břevno, dvě spálené 
tutovky a hrubka za stavu 2 : 2. To je výčet utkání, kde jsme měly jasně brát tři body. O góly se postarali Standa Hradský 2x 
a Petr Brláš. 
SKP Detektiv Sokolov „B“ – FC Rudolec 3 : 3 (3 : 1), třetí podzimní remíza v poměru 3 : 3 přinesla bod opět po zlepšeném 
výkonu ve druhém poločase. Poprvé na podzim se zapsal mezi střelce nejlepší náš střelec loňského ročníku Pavel Peterka 
a to hned dvakrát, třetí branku přidal Venca Zeman. Pět diváků, nejnižší návštěva podzimu na Rudolec. 
FC Rudolec – Termiti Loket „C“ zveme všechny příznivce na poslední utkání podzimu v sobotu 15.10. od 10:00 hod. 

 

STÁLE AKTIVNĚ HRAJÍCÍ NESTOR RUDOLECKÉ KOPANÉ VLÁĎA KROFT 

 
 

V dosavadním ročníku futsalové soutěže se 
dokázalo gólově prosadit devět hráčů našeho 
mužstva. Se čtyřmi góly vévodí tabulce střelců Lukáš 
Szolar, těsně následovaný Standou Hradským se třemi 
zásahy. Dalších sedm borců vstřelilo dvě branky 
Tomáš Sloboda, Petr Brláš, Míra Walter, Venca Zeman, 
Vláďa Träger, Míra a Pavel Peterkovi. Jen tak dál 
chlapci a ještě více gólů do sítí soupeřů.  
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LETOŠNÍ SETKÁNÍ RUDOLCŮ 
Letošní setkání Rudolců se neuskuteční!!!  

Bohužel vyjednávací týmy starostů nenašly pro 
letošní setkání vhodný termín. Na Rudolci jsme ale letos 
stejně mohli přivítat zástupce našich kamarádů z Moravy a 
to Petra a Danu Doležalovi. Přijeli se podívat na náš kotlík a 
za to jim patří náš obdiv a uznání. Tak snad příští rok a 
možná znovu na kotlíku. Vše nejlepší na Moravu! 
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 KULINÁŘSKÁ SOUTĚŽ 2016 
V pátek 28. října 2016 od 19.00 hod. proběhne v 

Rudolecké hospůdce další ročník o putovní vařečku 
nejlepšího kuchaře, nejlepší kuchařku Rudolce. Tentokrát 
se bude soutěžit o nejchutnější sekanou z mletého masa. 
Soutěžní výrobky či vzorky se budou přijímat do 18.45 hod. 
Neváhejte a přijďte, soutěží se o novou putovní vařečku. 
Tu původní již má v držení Hanka Drenků. 

VODNÍCI JDOU SPÁT 
Vodníci Kebule a Kebulka mají pro letošní rok 

odslouženo. V sobotu 29. října od 14:00 hod. je tedy 
budeme ukládat k zimnímu spánku. Vezměte své ratolesti 
a zavítejte v určenou dobu do rokle. Děti, ale i dospělí se 
mohou povozit na hladině rybníka ve velkém gumovém 
člunu. Bude hořet i táborák a když si vezmete nějaký 
pamlsek, tak si jej můžete opéci. 

BOWLING NA BŘEZOVÉ 
Druhá polovina října je začátkem nové sezóny ve 

hře zvané bowling. Jako již po několik let se scházejí 
příznivci této hry z řad občanů Rudolce pravidelně jednou 
týdně v bowlingovém centru na Březové. Přesné termíny 
se dozvíte v rudolecké hospůdce nebo u Hanky Drenkové. 
Udělejte něco pro své zdraví a pohybové ústrojí v zimních 
měsících a zavítejte mezi nás.  

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
A jsou zde opět! Kdo? Nu přeci Mikuláš s čerty a 

andělem. V pondělí 5. prosince bude toto trio, i když čertů 
bude asi více, obcházet stavení na Rudolci. Tradice na 
českém venkově velí! Ti se u nás musí zastavit! Kdo tedy 
máte zájem o návštěvu této sestavy ve svém stavení 
kontaktujte Jitku Derflerovou na čísle 608 551 324 a 
domluvte si cca hodinu. Nebudete zklamáni. 

RUDOLECKÁ ZELIÁDA 
Tradiční soutěž na Rudolci v přípravě nejlepšího 

nakládaného zelí. Letošní již 9. ročník se uskuteční v pátek 
9. prosince, jak nám ta čísla pěkně ladí, od 19:00 hod. kde 
jinde než v rudolecké hospůdce. Soutěžní vzorky musíte 
donést nejpozději 15 minut před začátkem ochutnávek. 
Soutěží se o prestiž a putovní kovovou hlávku zelí a možná 
bude i tradiční zelňačka. Tak nakládejte! 

VÁNOČNÍ TURNAJ V KULEČNÍKU 
Opět tradiční předvánoční turnaj dvojic v poolu, 

tedy děrovaném kulečníku. Akce je plánovaná na sobotu 
17. prosince od 10:00 hod. Hraje se na dvě hry, tedy 
konečný výsledek může být nerozhodný, každý s každým, 
podle pravidel a zvyklostí v rudolecké hospůdce. Blíže se 
dozvíte právě tam a můžete se i rovnou přihlásit u 
obsluhy. Startovné 50,- Kč na osobu. 

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ OBČANŮ POD STROMEČKEM 
Již podeváté se občané Rudolce sejdou na návsi 

před hospůdkou na setkání pod vánočním stromečkem. 
Pátek 24. prosince od 15:00 hod. bude svědkem vánoční 
atmosféry, doufejme že se konečně dočkáme bílých vánoc. 
Obyvatelé Rudolce a okolí přijďte si popřát šťastné a 
veselé vánoce, bohatého ježíška a hlavně spoustu zdraví 
do Nového roku 2017. Snad bude něco i pro mlsné jazýčky. 

RUDOLECKÝ KOTLÍK 2017 
 

Pořadatelé dalšího ročníku rudoleckého kotlíku 
nezahálí a tak Vám již v tomto čísle můžeme představit 
účastníky akce v příštím roce. Sedmý ročník se bude konat 
v sobotu 17. června 2017 od 13:00 hod. 
13:00 – 13:40 hod. Aleš Pokorný & hosté (Martin Čarný, 

Víťa Adamec), folk-rock 
13:50 – 14:50 hod. Bluetet Bluegrass Band  

z části bývalí Walchaři, K. Vary, bluegrass 
15:10 – 16:10 hod. ISARA celt-folk-rock 

irský folk, Mladá Boleslav 
16:30 – 17:30 hod. Strašlivá podívaná 

historizující folk, Plzeň 
17:50 – 18:50 hod. ŽALMAN & spol. - folková legenda 
19:15 – 20:45 hod. Těžko soudit motýla  

Power-funk, Sokolov 
21:10 – 23:00 hod. Stan & Tony revival 

band 60. - 80. léta, Mariánské Lázně 
Zdá se, že pořadatelé jdou s dobou a rozšířily 

žánrovou pestrost. Bude zastoupený bluegrass, folk, irská i 
trampská hudba, kramářská, folk rock, blues, funky a revival 
60 až 80 let. Pomalinku, ale jistě se z akce stává multižánrový 
festival. Tak ať se vše daří ke spokojenosti všech účastníků. 
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Příspěvky, náměty na články, rozhovory aj. postupujte: Gajdoš Josef, Rudolec 89 nebo na gaga2007@seznam.cz 

 

  

   

  

 

 

  

  

 

 

 

  

 

   

 

 

  

   

 

 

  

     

  

 

   

  

 

 

 

 

Znamení zvěrokruhu  
Váhy: pozitivní rysy - smysl pro diplomacii, elegance, spravedlnost, rovnoprávnost, 
potřeba krásy a harmonie, logické myšlení, takt, společenskost, přizpůsobivost. Slabiny 
-  Lichotí. Má strach z neoblíbenosti. Snaží se být s každým zadobře. Je nerozhodný. 
Vždy pečlivě zvažuje všechny možnosti a žádá druhé o radu. Je neupřímný, zbabělý. 
Zrozenec znamení Vah má hrůzu z konfliktů. Vždy se snaží najít zlatou střední cestu. Je 
domýšlivý, samolibý. Je nesamostatný. Zrozenec znamení Vah nedokáže žít sám. 
Potřebuje ochranu. I v pracovním prostředí se obklopuje týmem lidí. Je přelétavý. 
Zrozenec znamení Vah touží po potlesku, náklonnosti. Proto neustále hledá 
partnery/partnerky, přátele, kteří ho budou obdivovat. 
 

Štír: pozitivní rysy - soucit, silná vůle, vytrvalost, trpělivost, odvaha, schopnost 
regenerace, věrnost, houževnatost, citová hloubka. Slabiny - Nikomu nedůvěřuje. Má 
snahu mít vše pod kontrolou. Přetvařuje se. Není schopen odpouštět. Je pomstychtivý. 
Pokud mu ublížíte, jednou, v nečekaný moment, vám to vrátí. Je věčně nespokojený. 
Mívá pocit, že někde je tráva zelenější. Je předpojatý, fanatický. Je žárlivý a podezíravý. 
Má majetnické sklony ve vztahu. Kritizuje. Nesnáší lenost a slabost. Chybí mu tolerance. 
 

Střelec: pozitivní rysy - nadšení, optimismus, intuice, idealismus, spravedlnost, 
dobrodružná povaha, nezávislost, šlechetnost, důstojnost, štědrost, upřímnost, 
tolerance. Slabiny - Střelec je lehkomyslný. Nudí se a je neklidný. Nic se v životě nesmí 
opakovat. Neustále hledá nové výzvy. Má výčitky svědomí, že nezvládá dokončit 
všechny rozdělané projekty. Bojí se vlastního selhání. Bývá neumírněný. Nesnáší 
omezování. Neustále si buduje síť kontaktů. Je snob. Dělá mu dobře, když je blízko 
světu prominentů a zná se osobně s různými politiky, umělci a jinými známými lidmi. 
Příliš slibuje a mnohdy své sliby není schopen naplnit. Chybí mu takt. Střelec svou 
otevřeností druhé zraňuje. 

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

CRAZY 
HORSES 

Kontrola sudoku ze str. 5 
 

 

Blahopřejeme 
 

V měsíci září oslavil životní jubileum 
náš velmi dobrý kamarád a soused 

 

pan 
Josef BULKA 
 

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!!! 

 

Váhy        
23.9. – 23.10. 
řídící planeta        

VENUŠE 

Štír                  
24.10. – 22.11. 
řídící planeta        

MARS, PLUTO 

 

Střelec           
23.11. – 21.12. 
řídící planeta        

JUPITER 

 

Blahopřejeme 
 

Začátkem prosince oslaví kulaté 
životní jubileum naše kamarádka a sousedka 

 

paní 
Jitka HRBÁČKOVÁ 
 

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

 
Občané Rudolce 

 
 

Z RECEPTŮ NAŠICH OBČANŮ – PAŠTIKA Z VEPŘOVÝCH JATER PODLE KARLA ŠTURSY 
 

Potřebujeme: 25 dkg vepřových jater, 30 dkg vařených brambor, 3 dkg cibule, 3 dkg 
sádla na usmažení, 2 dkg rozpuštěného sádla, 3 dkg slaniny, 1 vejce, 4 zrnka bílého 
tlučeného pepře, na špičku nože paštikové koření, 1 sardelku, 4 dkg másla na vymaštění 
nádoby 

Paštikové koření: 30g hřebíčku, 30g muškátového oříšku, 15g bílého pepře, 8g 
cayennského pepře, 15g muškátového květu 15g bobkového listu, 15g tymiánu 

Pracovní postup: Syrová játra, vařené brambory a na sádle usmaženou cibuli 
umeleme 2x na masovém strojku. Pak je sítem prolisujeme, přidáme vejce, rozpuštěné 
sádlo, nakrájenou  slaninu, tlučený bílý pepř, na špičku nože paštikového koření a utřenou 
sardel. Vše dobře umícháme, vložíme do porcelánové, máslem vymazané misky, převážeme 
pergamenovým papírem a paštiku vaříme v páře 2 hodiny. Uvařenou paštiku vyklopíme a 
úplně studenou krájíme. 

Přejeme dobrou chuť! 
 

Druhdy tištěná povídačka o živobytí člověčího rodu rudoleckého; říjen 2016; číslo 17 

 


