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HUDEBNÍ FESTIVAL RUDOLEC 2017 
 V sobotu 17. června se na Rudolci u Březové uskutečnil již 

7. ročník akce známé z předešlých let pod názvem „Rudolecký 
kotlík″. Letošní ročník se však soustředil na širší žánrové pojetí 
obsazení skupin a proto organizátoři zvolili netradiční název 
„Hudební festival Rudolec 2017“. Louka pod víceúčelovým hřištěm 
se již pomalu stává tradicí a i letos se zde odehrála podstatná část 
festivalu. I letos se okolí festivalové arény dočkalo nového kabátu. 
V celé sousedící rokli došlo k vykácení stromů a tento prostor 
včetně rybníčků by se měl obléci do nového hávu, který snad 
zkrášlí prostředí dalšího ročníku. Posekání trávy v celém Rudolci 
předcházelo největšímu náporu, který zažili pořadatelé v pátek, 
tedy den před zahájením festivalu. Výstavba nového pódia, které 
si všichni vystupující pochvalovali, stanů pro návštěvníky, stánků 
s občerstvením, zajištění všech orientačních cedulí, umístění 
bannerů sponzorů atd. zabralo pořadatelům skoro celý den. 
Ovšem sobotní dopoledne vypadalo, že počasí festivalu moc přát 
nebude, zatažená obloha, studený vítr a teploty mírně přes 10°C .  
Kolem 11:00 hod. dopoledne se však vše obrátilo k lepšímu, počasí 
se umoudřilo a po celou dobu konání bylo krásně a teplotně 
příjemně. Celá akce se dá hodnotit jako 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. Jeden za všechny, 
Petr Kugler, manažér a kapelník skupiny Bluetet Bluegrass Band: 
„Moc děkujeme, dokonce jsme se shodli v kapele na tom, že to 
bylo naše zřejmě nejpříjemnější a nejpohodovější vystoupení. Tak 
že, jestli budeme zase někdy v budoucnu v hledáčku, do Rudolce 
moc rádi! 

V hlavním programu vystoupilo sedm hudebních těles. 
Jako první se představilo trio hudebníků z Prahy ve svém 
premiérovém vystoupení na akci pod názvem ALEŠ POKORNÝ & 
HOSTÉ, sestava výborných muzikantů navodila v úvodu příjemnou 
atmosféru pro vystoupení dalších interpretů. Druhým vystupujícím 
byla kapela BLUETET BLUEGRASS BAND z Karlových Varů. Sice 
nováček na našem festivalu, ale svým vystoupením určitě 
zanechali u přítomných návštěvníků a hlavně příznivců bluegrassu 
jen ty nejlepší pocity. Tuto skupinu můžeme slyšet opět 
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zanedlouho na koncertě bluegrassových kapel na Březové 
v sobotu 2.září. Dalším účastníkem byla skupina ALISON z Kraslic, 
která v poslední době prošla radikální změnou sestavy, 
nástrojového obsazení a logicky i pojetím svého žánru. Z něžného 
a tklivého folku se najednou stal tak trochu kravál keltských, 
skotských a irských písniček, který do budoucna určitě přinese 
své ovoce. V následující přestávce předvedla své umění slečna 
ADÉLA GIŇOVÁ, jeden z talentů Březovského lístku, pěvecké 
soutěže mladých. Poutavé vystoupení, které se muselo líbit. 
Následovalo vynikající vystoupení plzeňské skupiny STRAŠLIVÁ 
PODÍVANÁ, které konečně zvedlo větší počet návštěvníků 
festivalu ze sedaček. Co dodat, opravdu velmi zdařilé! PAVEL 
„ŽALMAN“ LOHONKA, nestor české folkové hudby, jeden 
z tvůrců, který ovlivnil dnešní podobu folkové scény, na které se 
pohybuje již bezmála půl století. Do jeho hodinového vystoupení 
s kapelou ŽALMAN & SPOL., se tak vešlo jen pár písniček z jeho 
několika stovek. Nezapomenutelné!!! Děkujeme a přejeme 
hodně sil do dalších let. Předposlední skupinou, která vystoupila 
na festivalu, byla skupina STAN & TONY revival z Mariánských 
Lázní. Příjemná muzika pro spoustu tance chtivých účastníků. 
Určitě zpestření, takovéto kapely patří ke zdařilým akcím. Jako 
poslední předvedli své umění chlapci ze Sokolova, kteří si říkají 
TĚŽKO SOUDIT MOTÝLA. Výborný power-funk v podání těchto 
mladíků. Všem účinkujícím patří velký dík za předvedené výkony.  

Festival ale nežije jen vystoupením hudebníků. 
Doprovodný program byl zahájen  v 13:00 hod. netradičními 
disciplínami pro naše nejmenší. V rudoleckém parku bylo 
připraveno několik stanovišť od mladých hasičů z Březové, kde 
svoje dovednosti naši caparti předváděli. Nejen děti, ale i dospělí 
si mohli zastřílet z paintballových pistolí, pod přísným dohledem 
Míry Soukupa za zachování bezpečnostních opatření. Po celou 
dobu konání dětského dne měli děti možnost svézt se v 
krásném povozu s koňským spřežením, který jezdil okružní jízdu 
s prohlídkou Rudolce. Nebylo to ovšem jediné svezení, parta 
nadšenců okolo Pavla Sinkuleho vozila děti i dospělé na 
čtyřkolkách okolo místního rybníka. Velký zájem účastníků 
vzbudili živí hadi Vládi Krofta. Rudolecký nadšenec podával 
k jednotlivým druhům i podrobný výklad a s hady se mazlili 
všichni bez rozdílu věku. Přímo v aréně mohli účastníci festivalu 
navštívit již tradiční „tetovací studio“ pana Ládi Panka a zastřílet 
si na klasické kolotočářské střelnici paní Šmídové.  Vyvrcholením 
programu pro děti byl příjezd dobrovolného hasičského sboru 
z Březové a nafoukání hasičské pěny do prostoru parku. Manželé 
Macháčkovi se zdárně pokusily naučit několik desítek nadšenců 
country tancům. Novinkou pořadatelů byla tombola, výhru 
zajistilo správné číslo na rozlišovacích páscích návštěvníků. Tři 
výhry předali pořadatelé před pódiem vzorkovou kazetu výrobků 
sýrárny Jarov - dobroty od Jindřišky rodinná výroba (máslo, 
měkký mazací sýr, plesnivý sýr a jiné), balíček v hodnotě 600 Kč s 
čajovým koncentrátem, bylinnou tinkturou, čajem a minerály a 
dort s emblémem festivalu. V průběhu festivalu se na ploše 
objevila už tradiční a hlavně mezi dětmi oblíbená „žirafa“. 

To, že se celá akce opět vydařila, mají svůj nemalý podíl i 
ti co nebyli tolik vidět. V první řadě jsou to určitě sponzoři, 
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kterým věnujeme poděkování na dalších stránkách našeho občasníku, 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, koláčky a zákusky, pořadatelská služba, 
doprovodný program. Nemalou měrou se na zdárném konání akce podílel i občerstvovací stánek „Pilsner Urguell“ pod 
vedením paní Gity Fašinové a spol. 

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. 

Pokud se vše podaří dle představ pořadatelů, tak se příští rok můžeme těšit na opravdovou hudební perlu a určitě 
opět na změnu názvu, festival se vrátí k původnímu názvu „RUDOLECKÝ KOTLÍK“.  
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MASKOT FESTIVALU VZBUZOVAL POZORNOST 

 
 

NÁVŠTĚVNÍCI SE DOBŘE BAVILI 

 
 

SVEZENÍ S KOŇSKÝM POVOZEM 

 
 

DĚTI A MLADÍ HASIČI Z BŘEZOVÉ 

 
 

PAN STAROSTA NÁS PŘESVĚDČIL, ŽE MÁ HADY RÁD! 

 
 

DĚTI A PAINTBALL 
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Dekonta, a.s. – Volutova 2523, 158 00 Praha 5; služby a produkty pro lepší životní 
prostředí 
Petr Beneš – Tuřanka 107, 627 00 Brno-Slatina; ekologické služby 
Údržba silnic karlovarského kraje, a.s. – Na Vlečce 177, Otovice, 360 01 Karlovy 
Vary; údržba a opravy silnic 
3xN spol. s r.o. – Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary; zateplení, plastová 
okna, stavební materiál 
INTEX-stavební spol. s r.o. – Klicperova 2576/9, 301 00 Plzeň; provádění staveb, 
jejich změn a odstraňování 
ALGON PLUS-AUTO, a.s. – U Hilárie 1, 352 02 Cheb; prodej a servis osobních i 
užitkových automobilů 
Strojservis Homolka s.r.o. – Tovární 2093, 356 01 Sokolov; stavby, servis a opravy 
technologických zařízení 
Chemontas s.r.o. – Tovární 2093, 356 01 Sokolov; strojní údržba a zámečnické práce 
HITTE s.r.o. – Dvořáková 2, Lomnice-Týn; výroba topných konvektorů a topení 
Auto Drásta s.r.o. – Dobrovského 406, 356 04 Dolní Rychnov; prodej a servis 
automobilů, značkový servis vozů Peugeot 
Agentura osobní asistence a sociálního poradenství, o.p.s. – Hornická 1595, 356 
01 Sokolov; vše nejen pro důchod 
Nelan spol. s r.o. – Třebeň – část Horní Ves 1, 350 02 Cheb; okna, dveře, zimní 
zahrady, garážová vrata, zasklívání balkónů 
Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. -  Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 
Sokolov; komplexní provozování vodohospodářského majetku měst a obcí 
Účetní servis Ostrov, s.r.o. – Lidická 1201, Ostrov n. O.; vedení účetnictví a daňové 
evidence 
Vertikal s.r.o. – U Koupaliště 1071, 363 01 Ostrov; lešení Layher, kvalitní nátěry, 
příprava povrchů – tryskání pískem nebo vysokotlakým paprskem 
ISLA Tepelné izolace – Javorová 2190, 356 01 Sokolov; technické, tepelné, chladové 
a protipožární izolace 
Synthomer a.s. – Tovární 2093, 356 01 Sokolov; výrobce akrylátové chemie  
 

Svým sortimentem nebo výrobky přispěly do tomboly firmy a instituce 
 

Serafin – byliny s.r.o. – Trocnovská 1984, 356 01 Sokolov; prodej zdravé výživy 
 

STIHL Dolní Rychnov – Proforest s.r.o. – Bergmannova 529, Dolní Rychnov; prodej 
zahradní techniky 
 

Střední škola živnostenská Sokolov; výroba dortu s emblémem festivalu 
 

Sýrárna Jarov - dobroty od Jindřišky rodinná výroba (máslo, měkký mazací sýr, 
plesnivý sýr a jiné) určeno k rychlé spotřebě bez konzervantů 
 

PE-REZA, spol. s r.o., Citice; biologické rekultivace a vodohospodářské stavby 

HUDEBNÍ FESTIVAL RUDOLEC 2017               

DĚKUJEME NAŠIM SPONZORŮM!!! 
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MILÍ RUDOLEČTÍ!!! 
Nevím, už teď, kdo ten nápad jednou dostal, 
naše ženy hrát fotbal na hřiště poslal, 
abychom se s Vámi v Rudolci sešli, 
neduhy v tu chvíli všechny přešly. 
 

Ten krásný svazek přátelství, v Rudolci ať stále kvete, 
chlapi pořád myslí jen na ženský, v tom uspěchaném světě. 
Na Vysočinu jste k nám dojeli, 
Nové Město a okolí jste viděli. 
 

Další setkání v Rudolci na Sokolovsku proběhlo znovu, 
byli jsme se podívat u Vás v dolu. 
Bavili jsme se všichni hezky, jak jsme zvyklí, 
a večer jsme přišli na Rudolecký kotlík vyfiklí. 
 

Pak přijeli jste k nám, do Polné, 
vstupné do kostela bylo dobrovolné. 
Večer pak k tanci muzika hrála, 
rudolecké indiánky a paní starostka se na Vás smála. 
 

Skvěle je o nás vždy postaráno, 
v Kostelní Bříze dobře vyspíme se a vstáváme, až je ráno! 
Místní Vaše lahůdky chutnají nám všem, 
Nejlépe nás pohostíte, tím Vaším gulášem. 
 

Za nějaký čas, přijeli jste Vy k nám na Vysočinu, 
však nezkazíte nikdy žádnou psinu. 
Minule jsme Vás vzali do pivovaru a do podzemní Jihlavy, 
a pak starostu večer černošky chtěly sníst od hlavy. 
 

Dneska jsme my u Vás rádi zase, 
na internetu sledujeme, co vše podnikáte ve volném čase. 
Pohár putovní Vám tu chceme přenechat, 
a čekáme, že s ním brzo budete k nám na Vysočinu spěchat. 
 

Promiňte mi přátelé milí, 
že tu kecám v této chvíli. 
Jsem tu ráda s Vámi, 
protože jste prostě skvělí kamarádi! 

 

SETKÁNÍ RUDOLCŮ 2017 
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HISTORIE SETKÁNÍ 
2003 Čechy 

2006 Vysočina 
2009 Čechy 

2011 Vysočina 
2012 Čechy 

2013 Vysočina 
2014 Čechy 

2015 Vysočina 
2017 Čechy 

Jubilejní desáté setkání 
se již plánuje, mělo by 

se uskutečnit na 
Vysočině. O termínu 

Vás budeme včas 
informovat. 

V sobotu 17.června jsme u nás na Rudolci přivítali 
velmi milou návštěvu, naše kamarády a přátelé z Rudolce na 
Vysočině. Letošní setkání se uskutečnilo v rámci konání 7. 
ročníku Hudebního festivalu. Z moravské vísky k nám po 
třech letech zavítalo sedm děvčat a pět chlapců, v čele s paní 
starostkou Danou Pavlasovou. 
 Vzácnou návštěvu jsme ubytovali v příjemném 
prostředí penzionu Pohoda v Podlesí u Svatavy a pak jsme již 
výpravu uvítali v místě konání našeho festiválku. I přes 
značné vytížení místních, jako pořadatelská služba, jsme se 
snažili o dobrou zábavu a příjemné posezení našich hostů. 
Ve střídání „stráží“ jsme si povídali o změnách v našich 
vesničkách, vzpomínali na minulá setkání a samozřejmě se 
dobře bavili. Občas nechyběl ani nějaký taneček a družné 
zábavě jsme pokračovali až do půlnoci. 
 Při nedělní společné snídani již bylo na povídání 
v širším kolektivu více času a tak se družná zábava rozvíjela 
dál. Nakonec došlo i k tradičnímu poděkování ze stran 
starostů (p. Pavlasová a p. Bouda) a předání upomínkových 
předmětů. Ze strany našich kamarádů jsme se dočkali tří 
velmi milých překvapení. Tím prvním byla básnička „Milí 
Rudolečtí“, která se vine prakticky všemi setkáními, druhým 

je putovní pohár 
spřátelených obcí 
Rudolec, který bude 
mezi vesničkami kolovat 
a ze kterého si všichni 
účastníci setkání připili 
na zdraví šampaňským a 
třetím dar z rukou paní 
starostky pro naše 
občany. Moc děkujeme 
a již se těšíme na další 
setkání s Vámi!!! 
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STAVĚNÍ MÁJE A PÁLENÍ ČARODĚJNIC  
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 V neděli 30.dubna proběhlo v naší malé obci tradiční 
stavění máje a pálení čarodějnic. Krásně vyzdobená špička a věnec 
zdobily 16 m májku, kterou po 19:00 hod. postavili rudolečtí 
mládenci do připraveného lože vlastními silami. Krátce po 21:00 
hod. se k hranici s čarodějnici vydala naše drobotina s lampióny a 
za své „úsilí“ byla odměněna pamlsky. Poté se již caparti dočkali 
zapálení více jak tří metrové hranice s čarodějnicí. V pohodovém, 
ale trochu studeném večeru proběhlo vše bez sebemenších 
problémů, včetně zapálení vatry. Ve stodole a jejím okolí bylo pro 
účastníky akce připraveno občerstvení, o dobrou náladu se staral 
DJ Pepa Kábrt. Celou akci měli pod patronací místní mládenci 
v čele s členy futsalového klubu. Tak zase příští rok! 

  

OBRÁZKY VLEVO 
Č.1 – DĚTI S LAMPIÓNY SE JIŽ NEMOHOU DOČKAT 
ZAPÁLENÍ VATRY S ČARODĚJNICÍ 
Č.2 – CHLAPCI Z FC RUDOLEC ZAPALUJÍ VATRU 
Č.3 – A JIŽ HOŘÍ VČETNĚ ČARODĚJNICE, TEĎ NECHAT 
TROCHU ODHOŘET A OPÉCI BUŘTY 

 
 

OBRÁZKY VPRAVO 
Č.1 – PŘIPRAVENÁ MÁJKA NA 
STAVĚNÍ, JEŠTĚ V LEŽATÉM 
STAVU S OZDOBENOU ŠPIČKOU, 
V POZADÍ VATRA S ČARODĚJNICÍ 
Č.2 – ZAČÍNÁME RUČNĚ STAVĚT 
16 M VYSOKOU MÁJKU POMOCÍ 
BIDEL A ŽEBŘÍKŮ, JAKO SYMBOL 
JARA NA RUDOLCI 
Č.3 – JSME ZHRUBA V PŮLCE A 
CHLAPCI LEHCE ODPOČÍVAJÍ PO 
VYČERPÁVAJÍCÍ „PRÁCI“ 
Č.4 – A JE HOTOVO, RUDOLECKÁ 
MÁJKA BUDE ZDOBIT 
„KOTLÍKOVOU“ LOUKU PO CELÝ 
MĚSÍC KVĚTEN. NELZE NEŽ 
PODĚKOVAT CHLAPCŮM 
Z FUTSALOVÉHO KLUBU  
FC RUDOLEC A MÚ BŘEZOVÁ 
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CRAZY 
HORSES 

Jedno sudoku pro dobrou náladu 
    Kontrola na poslední stránce výtisku! 

 

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

 

FC RUDOLEC INFORMUJE  
Jarní zápasy sezóny 2016/17 
Sobota 15.4.2017 FC Rudolec - La Koruna Sokolov 6 : 12 (4 : 7), před návštěvou sedmi diváků výrazně přestřílel vedoucí 
celek soutěže domácí borce, hlavně vinou nekoncentrovaného výkonu. Branky Rudolce Kroft Vladimír 2, Hazuka Václav, 
Hradský Stanislav, Träger Vladimír a Peterka Miroslav. 
Sobota 22.4.2017 AC Lítov „C“ – FC Rudolec 2 : 6 (0 : 4), nejlepší výkon jara, branky vstřelili Hazuka Václav 3, Drenka Jan, 
Dlesk Tomáš a Peterka Miroslav. 
Sobota 29.4.2017 FC Rudolec  – Sedláci Staré Sedlo 5 : 2 (0 : 0), po vyrovnaném prvním poločase se ve druhém již dost 
jasně prosadili domácí a zaslouženě si připsali tři body, zápas sledovalo rekordních jarních šestnáct diváků. Mezi střelce se 
zapsali Dlesk Tomáš 2, Hradský Stanislav 2 a sváteční střelec Derfler Jiří. 
Sobota 6.5.2017 Dacani Královské Poříčí – FC Rudolec 3 : 2 (2 : 0), podařený zápas našeho mužstva se smolným koncem, 
branky Hazuka Václav a Walter Miroslav. Venca Hazuka si připsal žlutou kartu. 
Sobota 13.5.2017 FC Rudolec  – HRB Královské Poříčí 11 : 4 (6 : 1), jednoznačné vítězství našeho mužstva po výborném 
výkonu, zápas sledovalo devět diváků, bohužel se jednalo o poslední zápas ve kterém naši borci dokázali bodovat a přišli 
tak o lepší celkové umístění, o  branky se podělili Träger Vladimír 5, Hazuka Václav 2, Peterka Pavel 2, Brláš Petr a Peterka 
Miroslav. 
Sobota 27.5.2017 Raptors Sokolov „B“ – FC Rudolec 7 : 3 (3 : 1), nevydařený zápas proti dobře hrajícím domácím, branky 
Brláš Petr (1x žlutá karta), Träger Vladimír a Peterka Pavel. 
Sobota 3.6.2017 FC Rudolec  – Detektiv Sokolov „B“ 4 : 9 (1 : 4), poslední domácí zápas se nevydařil, kaňkou vyloučení 
Vládi Krofta, za domácí se dvakrát trefili Šarišský David a Träger Vladimír. 
Sobota 10.6.2017 Termiti Loket „C“ – FC Rudolec 6 : 3 (2 : 1), v dobře odehraném utkání se hosté nedokázali prosadit 
proti domácím usilujícím o celkové vítězství v soutěži, branky hostů Brláš Petr (1x žlutá karta), Träger Vladimír a Peterka 
Miroslav. 
 
 
 
 
 

  

Dne 22.6. oslavil nestor rudoleckého 
futsalu a jeho dlouholetý hráč a 

brankář krásné životní jubileum, 
 

pan  

Vladimír KROFT 
 

spojil své životní putování 
všeobecně se sportem,  

který si zamiloval.  
Do dalších let přejeme Vláďovi 

hodně sil, vitality a zdraví. 
 

spoluhráči a fanoušci klubu 

Střelci 
Soutěž střelců opanovali borci z La Koruny 
Sokolov. Vokoun Pavel 27, Machala Lubomír 
23 a Rosenberg Jakub 19 branek. 
   Z našeho mužstva se trefilo patnáct hráčů. 
14.místo – Träger Vladimír 12  
29.místo – Hazuka Václav, Hradský Standa a 
Peterka Miroslav 7  
46.místo – Brláš Petr a Peterka Pavel 5  
55.místo – Szolar Lukáš 4 
66.místo – Dlesk Tomáš a Walter Miroslav 3 
80.místo – Kroft Vladimír, Sloboda Tomáš,        
Šarišský David a Zeman Václav 2 
99. místo – Derfler Jiří a Drenka Jan 1 

Mezi střelce se zapsalo 121 borců, 
kteří vstřelili v 72 utkáních 667 gólů, což činí 
průměr na zápas 9,3 branek. 

Druhdy tištěná povídačka o živobytí člověčího rodu rudoleckého; červen 2017; číslo 21 
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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. 

Kontrola sudoku ze str. 7 
 

 

Z RECEPTŮ NAŠICH OBČANŮ  
 

CUKETA JAKO MATESY - recept zaslala Hanka Drenková 
Suroviny potřebné pro výrobu matesů:  

1 kg cukety (oloupaná bez jader, nebo mladé cukety), 10 kávových lžiček soli, 
6 velkých cibulí, 20 kuliček nového koření, 30 kuliček pepře, 
3 bobkové listy, 2 dcl oleje 

Postup přípravy: 
Do mísy nakrájíme na proužky cuketu nebo na kolečka mladou, neoloupanou cuketu. 
Přidáme cibuli, nakrájenou na plátky, sůl, olej, koření. Vše dobře promícháme a 
skladujeme v lednici. Můžeme také plnit do skleniček a sterilovat 20 minut při teplotě 
80 °C. 

Jíst můžeme po 5-ti až 7-mi dnech. Přejeme dobrou chuť! 
 

Druhdy tištěná povídačka o živobytí člověčího rodu rudoleckého; červen 2017; číslo 21 

 

MĚSTO BŘEZOVÁ INFORMUJE 
22.července (sobota) – KAMENICKÉ LETNÍ SLAVNOSTI, pouť ke kamenické 
kapli sv. Máří Magdalény. Pěší trasa začíná ve 14:00 hod. na Kostelní Bříze. 
U kapličky hudební zpestření dechovky „Březováček“ a skupiny 
„Všehochuť“. Slavnostní znovuotevření kamenické hospůdky, po rozsáhlé 
rekonstrukci, je plánováno na 20:00 hod. 
26.srpna (sobota) – BŘEZOVSKÁ METALOVÁ NOC, hudební zážitek pro 
fajnšmekry metalové hudby od 14:00 hod. v areálu Výsluní. 10.ročník 
hudební stálice za podpory města jí pořádá spolek Jaffa Productions. 
2.září (sobota) – BLUEGRASS FESTIVAL BŘEZOVÁ, novinka letního 
kulturního programu v amfiteátru Kulturního domu a MFC od 16:00 hod. 
Mezi účinkujícími se představí bluegrassové plzeňské skupiny „Bez BB“, 
Dřevěná tráva“ a karlovarské uskupení „Bluetet“, známá z rudoleckého 
festivalu. Vstupné ční 80,- Kč. 

CO NÁS ČEKÁ NA RUDOLCI 

6.ROČNÍK MEMORIÁLU KARLA LORENZE VE HŘE ZVANÉ PÉTANQUE 
Přijďte zavzpomínat na našeho velmi dobrého kamaráda Káju Lorenze při šestém 

ročníku memoriálu ve hře zvané Pétanque. Tohoto turnaje se může zúčastnit každý, kdo 
si k sobě sežene parťáka. Turnaj je určen pro dvojice všech kategorií a uskuteční se na 
přelomu srpna a září, až budeme všichni odpočatí po dovolených. Určitě bude i nějaké 
občerstvení a termín dáme včas vědět! 
 9.ROČNÍK MEMORIÁLU KARLA ŠTURSY V RUSKÝCH KUŽELKÁCH 

Karel Štursa – výborný kamarád, který nezkazil žádnou legraci. Nezapomenutelné zážitky, které jsme 
s ním prožili, evokují k účasti na již devátém ročníku na jeho počest. Jeden zážitek za všechny, byla to účast 
Karla na vodáckém putování rudoleckých po řece Ohři, kdo tam byl určitě s úsměvem vzpomíná. Všichni, 
kdo jste Karla znali, dostavte se na jeho memoriál, turnaje v ruských kuželkách, který organizátoři plánují 
v druhé polovině září. Věk není nijak omezen, každý hraje sám za sebe. 
 RUDOLECKÁ HOSPŮDKA 

Tak jsme se snad konečně dočkali a po více jak půlroční improvizaci, kde si sednout, pokecat s kamarády, probrat 
novinky apod., uzavřel MÚ Březová novou nájemní smlouvu na provoz naší hospůdky. Znovuotevření by mělo proběhnout 
v měsíci červenci. Smlouva je podepsaná s panem Františkem Schneiderem ze Sokolova. 
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI A VEČER S COUNTRY 

Začátkem září by se měla vrátit tradiční akce, která se na nějakou dobu vytratila z kalendáře. Odpoledne, pro naše 
školou povinné, dvouhodinové rozloučení s prázdninami, včetně her a soutěží, pro dospělé pak taneční večer s country 
písničkou. Včas budeme informovat o programu, datu a dalších podrobnostech. 

NOVÁ FUTSALOVÁ SEZÓNA 
V průběhu srpna začne nová sezóna futsalových klání našich borců. Druhá nejvyšší okresní soutěž nám snad 

přinese více radosti z výsledků našeho mužstva. Termíny zápasů budou známy po rozlosování soutěže. 


