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HOSPODA, POKLAD VENKOVA 
 Hospody pronajímané, restituované nebo vydražené v privatizaci, bývaly před čtvrt stoletím symbolem soukromé 

iniciativy, rozmanitosti a tvůrčího naplnění svobody. 
Zavedení elektronické evidence tržeb ale v této souvislosti hraje zásadní roli: malým vesnickým hospůdkám se 

nemůže vyplatit investovat do techniky (pokud tedy nezdraží), některým  se s ní na stará kolena nechce učit zacházet, 
popř. rozšířit sortiment, o který na venkově stejně není zájem, jako je např. teplé jídlo. Navíc ve většině těchto malých 
zařízeních nejsou k tomu vytvořené hygienické podmínky. Provozovatel naší hospůdky na Rudolci musí měsíčně vydělat 
9.000,- Kč čistého na různé poplatky a provoz, jako je nájemné, voda, elektrika, topení, mycí a úklidové prostředky, 
sanace trubek, sociální a zdravotní pojištění, náklady spojené s EET, atd. A to nemá zatím za poskytované služby ani 
korunu. Jen pro zajímavost, aby vydělal na výše zmíněné náklady, musí prodat měsíčně  1.289 piv nebo 601 „velkých 
panáků“.  

Zaváděním EET se řeší technická stránka věci: počítačový systém, provozní náklady, daňové sazby, odvody nebo 
to, jestli se v pohostinství podniká a dá podnikat stoprocentně poctivě. Nedoceňuje se její sociální a kulturní rozměr, 
obtížně měřitelné důsledky. Jenom největší výrobce piva Plzeňský Prazdroj uvedl, že pivo přestalo odebírat k začátku 
prosince několik set podniků. "Svou činnost momentálně ukončují spíše menší a vesnické hospody, které nepodávají teplé 
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jídlo. Dá se ale předpokládat, že hlavní vlna dopadu EET ještě 
přijde, a to s koncem kalendářního roku," řekl ČTK ředitel obchodu 
hospod a restaurací z Prazdroje Tomáš Mráz. 

Hromadné rušení venkovských hospod je typický příklad – 
přece zdaleka nejde jen o ekonomiku, o položky v registru 
živnostníků, o výnosy, ztráty a tržby za nápoje. Hospoda leckde 
funguje i jako „instituce“. Hospoda patří k místní paměti. Někdo je 
na ni hrdý. Tuží se tu sociální vazby, tříbí názory, anebo taky padne 
facka. Obec bez hospody je jiná. Skoro s jistotou se dá říct, že jí to 
uškodí. Kam jít, kde slavit? Na židle padá prach. Je to smutný 
pohled na „vybílenou hospodu“ především od hostů, ale i pípy, 
třeba jen zpola zaplněných regálů, prosklené lednice, apod. 

„Pivovarům odhlásilo odběr piva už přes tisíc restaurací, 
především malých a vesnických podniků, které nepodávají teplé 
jídlo. Podle Asociace hotelů a restaurací České republiky ukončí 
činnost patnáct až dvacet procent podnikatelů,“ píše server 
Echo24.cz. Je ale nepochopitelné, že se pivovary ke svým bývalým 
odběratelům zachovali tak chladně. Ptám se jak je možné, že když 
přijdu do supermarketu zaplatím za láhev 12°Plzně stejně, a to 
markety v akci jsou ještě schopné jej o velice zajímavou částku 
zlevnit, jako je nákupní cena piva v 50 l sudu. Logika pivovarů mi 
tím pádem vychází „čím více, tím stejně“ a svoji cenovou politikou 
se přímo zasazují o likvidaci malých hospůdek na venkově.   

První měsíc bez hospody na Rudolci je výrazně znát. Byl 
zrušen 9. ročník rudolecké zeliády, kdy účastníci předkládají vzorky 
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NEVZHLEDNÝ DŘEVNÍK  MINULOSTÍ 
 

vlastního nakládaného zelí a mezi účastníky byli i přespolní, po dlouhé době chyběl v hospůdce Mikuláš s čertem a 
andělem, zrušen byl i populární vánoční turnaj v kulečníku, odpadly i tradiční páteční setkání bývalých Asoráků. Plno 
lidem venkovská hospoda – parlament určitě nechybí, jiným ano a nejen jako místo konzumace, ale jako přístav, ve 
kterém si můžete oddechnout od celodenního shonu, svěřit se kamarádům, nebo naopak je vyslechnout a pomoci a 
určitě platí i oblíbené české „když něco potřebuješ, zeptej se v hospodě“. Společenské kontakty můžete dál pěstovat, ale 
hospoda je příležitostí mluvit s lidmi tváří v tvář, i když Vás někdy nechtějí pustit ke slovu. A je samozřejmě dobré si 
vyslechnout názory několika stran na  probírané téma, problém, situaci, politické dění apod. Čím pak nám chtějí naši 
politici tato zařízení nahradit. Nebo nás chtějí všechny nastěhovat do velkých obcí a měst a tímto krokem zahájit likvidaci 
venkova. Místní štamgasti a možná nějací kolaři a pěší turisté přes týden i o víkendu byli – a příště budou stát před 
zavřenými dveřmi. 

Hana Váchalová z Pelechů, která zde provozuje obchod i hospodu a její názor. „Z elektronické evidence tržeb 
nejsem zrovna nadšená, ale rozhodla jsem se, že do toho půjdu. Možná budu muset něco zdražit, ale pokud hospodu 
zavřu, OBEC ZEMŘE. Hospodu provozuji už 26 let, tak to zkusím dál".  

Zavření hospody ve většině případů znamená kulturní a společenskou ztrátu i pustnutí venkova. To je příliš vysoká 
cena za elektronickou evidenci tržeb, především v malých obcích a vesničkách. 

A co na to majitel objektu, město Březová, pod jehož křídla naše víska spadá? Jelikož jsem přímo účastníkem dění, 
musím přiznat, že snaha města o obnovení hospůdky je veliká. Bohužel zájemců o provoz za daných podmínek je 
minimální. Pan starosta je ale ochoten k jednání o snížení nájemného v úrovni provozního zajištění EET, či pořízení 
potřebného technického vybavení. Tak pevné nervy a snad se dočkáme lepších zítřků i ze strany pivovarů a našich 
politických špiček.  

Inzerát na pronájem hospody městem najdete na poslední stránce 

 

Provizorní dřevník nad hospodou, který sloužil k uskladnění dřeva na 
topení v krbových kamnech hospůdky je minulostí (obr. vlevo dole). Dřevník 
byl zbudován „rychlou jehlou“, než se postavili přístřešky za rudoleckou 
stodolou a víceúčelovou budovou. V současné době je dřevo skladováno pod 
přístřeškem za víceúčelovou budovou (viz obr. vpravo nahoře) a foto vpravo 
dole dokazuje, že původní dřevník byl skutečně zlikvidován. V druhém 
lednovém týdnu začali zaměstnanci úřadu vyklízet horní patra budovy 
hospody a tak se snad v dohledné době dočkáme i její rekonstrukce. 
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NOVÁ PUTOVNÍ VAŘEČKA RUDOLECKÝCH KUCHAŘŮ 
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 KULINÁŘSKÁ SOUTĚŽ 2016 

V pátek 28. října 2016, od samého rána, bylo v některých 
rudoleckých domech slyšet zvuk mlýnků na maso. Rudolečtí  
kuchaři a kuchařky se připravovali na tradiční kulinářskou soutěž, 
která proběhla večer od 19:00 hodin v místní Rudolecké 
hospůdce. Tentokrát tématem soutěže byla sekaná na všechny 
způsoby a veškeré úsilí tvůrců bylo poznamenáno snahou o co 
nejoriginálnější recept. Někteří experimentátoři však na to 
později doplatili, jako například Pepa Bulka. 

S úderem devatenácté hodiny se na soutěžním stole 
objevilo 8 soutěžních vzorků, které začala hodnotit porota ve 
složení  Laco a Růža Szolarovi, Tonda Janura, Jitka Hrbáčková a 
Jana Řádová. Snahou poroty byla co největší objektivnost při 
hodnocení předložených vzorků sekaných a někteří z nich 
dokonce podezřívali soutěžící, že jim k hodnocení předložili 
zkaženou sekanou. Jednalo se o vzorek Pepy Bulky, který do 
sekané přidal olomoucké tvarůžky a jejich charakteristická vůně 
byla omylem považována za zapáchající zkaženou sekanou. 
(Pozn. autora: Zkažená sekaná změní barvu na šedivou až 
zelenou a vůni na smrad…) 

Soutěže se zúčastnila poprvé naše nová sousedka Andrea 
Gildeinová z Horňácka a její sekaná porotcům chutnala tak, že ji 
dali na 1. místo se 68 body. Za Horňácko dále soutěžila 
šampionka těchto akcí, trojnásobná kuchařka Rudolce Hanka 
Drenková. Ta letos  odvážně zaexperimentovala  a místo 
tradičních švestek, které dříve její výrobky vynášeli na čelní místa 
v soutěži, zvolila netradiční recepturu sekané s rozinkami, ořechy 
a sladkým dipem. To už porotci  vůbec nerozdýchali a tuto 
sekanou ohodnotili 44 body, což znamenalo poslední 7. místo  v 
soutěži. O bod více získal se svou tvarůžkovou sekanou z důvodů 
nerozpoznaného zdroje zápachu Pepa Bulka, který reprezentoval 
Dolňácko a to znamenalo místo šesté. 

Abychom měli porovnání  s profesionálními výrobci, 
přivezli jsme do soutěže sekanou od řeznictví Pelant-Doupovské 
uzeniny, firmy z Žalmanova. Tato firma za svou  doupovskou 
klobásu, obdržela ocenění regionální potravina, ale sekanou moc 
neumějí, protože ji poslala porota s pouhými 52 body na místo 
páté. O jeden jediný bod zůstala se svým druhým vzorkem 
sekané  Hanka Drenková s 56 body na čtvrtém místě, 
protože dělené třetí místo  ohodnocené  shodně 57 body, 
obsadili se svými dvěma vzorky, Gága a Monika Gajdošovi  z 
Dolňácka. Deset bodů za vítězkou skončila na druhém místě 
Blanka Bulková z Dolňácka. 

Kuchaři ze Zároklí, se konkurence zalekli a do soutěže se 
vůbec nezapojili. Byla to škoda, protože tato soutěž je 6. 
ročníkem, již tradiční součástí  každoročního kulinářského klání 
na Rudolci. 

Vítězka soutěže Adrejka Gildeinová se stala na rok 
držitelkou putovní vařečky Kuchařka Rudolce 2016  a  pan 
starosta města Březová,  Miroslav Bouda, vítězce předal putovní 
přepravku s tuctem plzeňských piv, kterou město Březová 
podpořilo tuto soutěž. Pořadatelé soutěže zároveň městu tímto, 
za tuto podporu děkují. 

S ukončením kulinářského klání bylo vyhlášeno nové 
téma na rok 2017 tentokrát bůček 100x a více jinak. Tak za  rok  u 
soutěžních bůčků zase na shledanou  a ve větším počtu. 

 
 

POROTA PŘI OCHUTNÁVÁNÍ KULINÁŘSKÝCH VÝTVORŮ 

 
 

PŘEDÁNÍ VÍTĚZNÉ CENY 

 
 

RUDOLECKÝ KUCHAŘ 2016 
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Tak opět po roce se sešlo několik 
desítek občanů Rudolce a jejich kamarádů 
na vánočním setkání občanů. Tradičně mezi 
třetí a čtvrtou hodinou odpolední se schází 
občané před štědrovečerní večeří, popřát si 
bohatého ježíška, krásné, klidné a 
pohodové vánoční svátky. I při letošním 
setkání zněly vánoční koledy a skladby s 
vánoční tématikou v podání hudebního 
uskupení Březováček. Setkání se uskutečnilo 
na verandě naší „stodoly“ a pro účastníky 
bylo připravené svařené červené víno, 
několik sousedů doneslo ochutnat své 
vánoční cukroví a pan starosta donesl 
ochutnat svoji oblíbenou medovinu. Při 
družné debatě utekla hodinka jako voda a 
pak již všichni spěchali domů připravovat 
něco dobrého na večerní hostinu. Přátelé 
příští rok při oblíbené akci opět na viděnou! 

 

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ OBČANŮ 2016 

SILVESTROVSKÁ OHŘE 2016 

Na Silvestra, na vodu!!! To je heslo vodáků z Rudolce, Těšovic, Sokolova, Kraslic a Karlových Varů, kteří letošní sjezd 
řeky Ohře v dopoledních hodinách na Silvestra uskutečnili již posedmadvacáté. I přes silný mráz se jich sešlo v Šabině 
dvacet dva a tak na výpravu do Sokolova vyrazily čtyři naplněné gumové čluny, „rafty“. Nechyběli mezi nimi ani zástupci 
naší vísky, i když letošního sjezdu se zúčastnili pouze tři, Jitka a Míra Gogolovi a jediný účastník všech ročníků gága. 
Nádherně omrznutá příroda, výborná parta a nálada, co víc si mohl člověk přát. Pokud budete mít zájem si v zimním 
období sjet část řeky Ohře, máte příležitost při dalším ročníku této zdařilé akce, na Silvestra 2017. 
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DOSAVADNÍ VÍTĚZOVÉ NOVOROČNÍHO TURNAJE VE FUTSALE 
Turnaj má v dosavadní historii šest vítězů. Nejúspěšnějším celkem je Hysterie Sokolov, který dokázal zvítězit 

čtyřikrát. Na druhém místě je domácí celek se třemi trofejemi a zajímavé vždy pod jiným názvem. Na medailové pozici se 

RUDOLECKÝ MIKULÁŠ 

Jedno sudoku pro dobrou náladu 
    Kontrola na předposlední stránce výtisku! 
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V pondělí 5. prosince ve večerních hodinách jste mohli na Rudolci potkat 
zajímavou sestavu, kterou tvořili Mikuláš, tři hrůzostrašní čerti a andílek. Tradice 
na českém venkově velí „Ti se u nás musí zastavit!“, ale realita byla úplně jiná. 
Malý zájem občanů pravděpodobně pro příští rok tuto krásnou tradici zruší. 
Neházejme však flintu do žita a pokusme se při letošním Mikuláši opět zvýšit zájem 
o tuto jedinečnou lidovou tradici.   

 

drží celek Březové se dvěma vítězstvími. U 
zrodu tohoto turnaje stál náš velmi dobrý 
kamarád, který již několik let žije v jiné části 
republiky, Pepa Zeman. 

 

HUDEBNÍ FESTIVAL RUDOLEC  
Jelikož od posledního článku došlo v dramaturgii festivalu ke změnám, přinášíme aktuální informace. Sedmý ročník 

se bude konat v sobotu 17. června 2017 od 13:00 hod. 
13:00 – 13:30 hod. Aleš Pokorný & hosté (Martin Čarný, Víťa Adamec), folk-rock 
13:45 – 14:45 hod. Bluetet Bluegrass Band, z části bývalí Walchaři, K. Vary, bluegrass 
15:05 – 16:05 hod. ALISON,  irish-folk-rock, Kraslice 
16:25 – 17:25 hod. Strašlivá podívaná, historizující folk, Plzeň 
17:45 – 18:45 hod. ŽALMAN & spol. - folková legenda 
19:10 – 20:10 hod. Stan & Tony revival, revival band 60. - 80. léta, Mariánské Lázně 
20:30 – 22:30 hod. Těžko soudit motýla, power-funk, Sokolov  

Ke konci roku odřekla účast na festivalu skupina ISARA, je nahrazena žánrově podobná a na Rudolci oblíbená 
skupina ALISON z Kraslic. Dochází i ke změně názvu festivalu z Rudoleckého kotlíku na multižánrový hudební festival 
Rudolec, přestože většina vystoupení bude laděna do folku. Doufejme, že do budoucna pořadatelé naleznou ten správný a 
jednoduchý název pro tuto akci. Znak festivalu v podobě kotlíku zůstává zachován. 
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V sobotu 7. ledna 2017 proběhl na víceúčelovém hřišti v Rudolci již 12. ročník novoročního turnaje ve futsale, pod 
záštitou starosty města Březová. Letošní opravdu zimní počasí dalo hodně zabrat pořadatelům z řad futsalového klubu FC 
Rudolec. Prakticky celý páteční den věnovali odklízení sněhové pokrývky z hrací plochy a z míst pro parkování účastníků 
turnaje. Velký dík za uskutečnění turnaje v plánovaném termínu tak patří Honzovi Drenkovi, Tomáši Slobodovi a Kubíku 
Gajdošovi. 

Sobotní ráno bylo velmi chladné -18°C a i přes tyto skoro arktické podmínky se do naší vesničky sjelo sedm z osmi 
pozvaných týmů a to AC Hlavno, AC Lítov, FK Josefov, Raptors Sokolov, Celtic Citice, Králové z Poříčí, obhájce loňského 
prvenství a domácí tým FC Rudolec. Hned od prvního zápasu bylo jasné, že i přes velmi dobře připravený terén, bude 
tento dělat hráčům nemalé problémy. Všem zúčastněným patří poděkování za fair-play přístup v těchto nehostinných 
podmínkách. 

Původní rozlosování turnaje kdy se mužstva měla střetnout ve dvou základních skupinách, s následným 
vyřazovacím „pavoukem“, bylo za neúčasti jednoho z týmů přelosováno na spravedlivější systém „každý s každým“ a tak si 
všechna mužstva odehrála šest zápasů. Tím bylo dáno, že každý tým stráví skoro dvě hodiny na zmrzlém terénu v 
teplotách, které neklesly pod -10°C. Jako první do turnaje vstoupily od 8:30 hod. týmy AC Hlavno a domácí FC Rudolec. 
Střetnutí skončilo jednoznačným vítězstvím domácích v poměru 6 : 0. Pak už se rozeběhl turnaj v plném proudu a všech 
21 zápasů se v pohodě odehrálo v časovém limitu. Turnaj byl ukončen po 16:30 hod. vyhlášením výsledků. 

A jak vše skončilo? Na sedmém místě se umístil celek AC Hlavno s jedním bodem, šestí skončili borci z AC Lítov se 
ziskem pěti bodů, páté místo patří celku FK Josefov se ziskem sedmi bodů. Na nepopulárním bramborovém stupínku 
zůstali domácí FC Rudolec se ziskem devíti bodů. Bronzovou medaili nakonec ukořistili loňští vítězové Králové z Poříčí s 
deseti body, stříbro si odváží Raptors Sokolov za dvanáct bodů a zlato poprvé v historii turnaje Celtic Citice se ziskem 
šestnácti bodů. Zasloužené vítězství! Nejlepším brankářem turnaje se stal „komár“ Petr Bardon a nejlepším střelcem Jurij 
Medveděv, který zatížil konta soupeřů jedenácti přesnými zásahy, oba z vítězného celku Celtic Citice. 

Velké poděkování patří rozhodčím! Převážnou část turnaje odpískali pánové Honza Vetchý a Honza Drenka za 
občasného přispění Vládi Krofta a Vency Hazuky. Jako zázemí turnaje opět posloužila naše skvělá „STODOLA“. Příjemné 
prostředí, teplíčko, které každý rád v těchto podmínkách využil a bezva obsluha v podání Tomáše a Kuby. 
Tak opět za rok, při již 13. ročníku, AHÓÓÓJ!!! 

 

FC RUDOLEC INFORMUJE – NOVOROČNÍ TURNAJ VE FUTSALE 
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DOMÁCÍ FC RUDOLEC PŘI TURNAJI 

 
 

TEPLÍČKO VE STODOLE VŠICHNI NADMÍRU VYUŽILI 

 
 

MOMENTKA Z UTKÁNÍ FC RUDOLEC – AC HLAVNO 

 
 

PŘEDÁNÍ CEN VÍTĚZNÉMU CELKU CELTIC CITICE 
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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 

 

  

   

 

 

  

  

 

 

 

  

 

   

 

 

  

   

 

 

  

     

  

 

   

  

 

 

 

 

 

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

CRAZY 
HORSES 

Kontrola sudoku ze str. 5 
 

 

Blahopřejeme 
 

V únoru oslaví životní jubileum náš 
velmi dobrý kamarád a soused 

 

pan 
Vladimír BUDISKÝ 
 

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!!! 

 

TERMÍNY BOWLINGU 2017                                 
Jedná se o čtvrtky                                        

v bowlingovém centru na Březové 

19. ledna 17:00 – 19:00 hod.                                  
2. února 17:00 – 19:00 hod.                                                     

16. února 17:00 – 19:00 hod.                                         
2. března 17:00 – 19:00 hod.                                           

16. března 17:00 – 19:00 hod.                                    
30. března 17:00 – 19:00 hod.                       

VŠICHNI JSTE VÍTÁNI!!! 
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Blahopřejeme 
 

Začátkem dubna oslaví společně 
kulaté životní jubileum  

paní 

Hanka DRENKOVÁ 
a pan 

Jaroslav MASLEN 
 

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

 

Občané Rudolce 
 

 

Z RECEPTŮ NAŠICH OBČANŮ  
 

Vítězný recept – sekaná Andrea Gildeinová, rudolecký kuchař 2016  
Potřebujeme: 1kg mletého masa, 10 dkg šunky, 10dkg sýra, 20dkg anglické 
slaniny, špenát listový, sůl, pepř, červená paprika sladká, červená paprika 
pikantní, 3 stružky česneku, 2 vajíčka, 3 polévkové lžičky strouhanky, alobal 
na plech 
Pracovní postup: Mleté, sůl, pepř, papriky, vajíčka, česnek a strouhanku 
promícháme v míse. Na plech dáme alobal, naskládáme anglickou slaninu, 
na slaninu promíchané mleté maso, na to položíme šunku, sýr a listový 
špenát  a zabalíme do alobalu. Pečeme s alobalem při 260°C přibližně 35 
minut. Sekanou na talíři patřičně ozdobíme. 

Přejeme dobrou chuť! 
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Lásku od milovaných, přátelství od přátel,                        
k tomu kapičku štěstí, moře osobní pohody                     

a oceán zdraví v Novém roce 

CO NÁS ČEKÁ V NADCHÁZEJÍCÍM OBDOBÍ 
   • 14. února si nezapomeňte popřát ke svátku zamilovaných, je totiž Valentýna 
   • 25. února se uskuteční ve stodole 4. ročník turnaje neregistrovaných ve       
stolním tenise, v kategoriích děti do 10 let, děti do 15 let, ženy a muži 
   • na 11. března se chystá oslava mezinárodního dne žen, která proběhne 
rovněž ve stodole od 19:00 hod. 
   • 17. března se můžeme těšit na maškarní Pepíkovskou zábavu, která se 
uskuteční v hospůdce od 19:00 hod.  
   • 15. dubna od 10:00 hod. FC Rudolec – LA Koruna Sokolov, futsal 
   • rovněž 15. dubna od 14:00 hod. se na rybníky vrátí naši vodníci Kebule a 
Kebulka, opékání buřtů, svezení na raftu 
   • 29. dubna od 10:00 hod. FC Rudolec – Sedláci Staré Sedlo, futsal 
   • 30. dubna od 19:00 hod. „Stavění máje“ a „Pálení čarodějnic“, ve večerních 
hodinách vesnická zábava ve stodole 
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 INZERÁT MĚSTA BŘEZOVÁ NA PRONÁJEM RUDOLECKÉ HOSPŮDKY 


