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V sobotu 16. června 2018 od 13:00 hod. pořádá 
město Březová za velkého přispění občanů Rudolce 
8. ročník country-folk festivalu „Rudolecký kotlík“. 
Letošní ročník zahájí od 13:00 hod. folkové uskupení 
NADEN ze Sokolova. Následovat bude vystoupení 
úspěšných dětských interpretů ze soutěže Březovský 
lístek. Od 14:30 hod. se můžeme těšit na písničky 
bratrů Nedvědů v podání skupiny BRONTOSAUŘI 
REVIVAL. Dále vystoupí blues rockové uskupení 
M.ČARNÝ&PMP BAND ze Sokolova. Zhruba od 17:00 
hod. vystoupí folková legenda, která letos slaví 40 let 
účinkování, skupina NEZMAŘI. Po nich v krátkém 
vystoupení se představí dětská kapela ze ZUŠ 
v Sokolově. Od 18:45 hod. zahraje skupina ISARA 
z Ml. Boleslavi, která  charakterizuje svou muziku 
jako celt-folk-rock. V přestávkách mezi vystoupením 
této skupiny se můžeme těšit na velmi příjemné 
hudební vložky české pochodové kapely BOHEMIAN 
MARCHING BAND. Dále nás čeká plzeňská skupina 
SEMTEX se svým country-brutal-techno-folkem. Na 
závěr festiválku vystoupí karlovarská FŠEHOCHUŤ      
a při této muzice si určitě i zazpíváte klasické 
„odrhovačky“. Na Rudolci se nezapomíná ani na naše 
ratolesti a Ti se můžou těšit na svezení v kočáře 
taženém koňmi, svezení na čtyřkolkách, hasičskou 
pěnu, svezení na koňském hřbetu, k dispozici bude 
„tetovací“ studio Ládi Panka (tetování cca na 14 dní) 
nebo na klasickou střelnici v maringotce.  
Již několik let nabízí organizátoři firmám/podnikům 
v regionu možnost své prezentace na této akci. 
Uzavřením darovací smlouvy, popř. smlouvy o 
reklamě s městem Březová (organizační a finanční 
štít akce) přispějete na rozvoj kulturního života i v tak 
malinkých vesničkách jako je ta naše (cca 150 
obyvatel včetně dětí).  
 

8. ROČNÍK COUNTRY-FOLK FESTIVALU                                     
„RUDOLECKÝ KOTLÍK 2018“ 
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Sobota 17. února byla dnem kdy se na Rudolci uskutečnil již   
5. ročník RUDOLECKÉ PÁLKY, turnaje ve stolním tenise 
neregistrovaných. Dvaadvacet aktivních účastníků odehrálo 
zápasy ve čtyřech kategoriích. Od 10:00 hod. se rozehrály 
soutěže v dětské a žákovské kategorii. 
V dětské kategorii zvítězila Barča Fašinová před Adamem         
a Lukášem Slobodovými. Všechny zápasy byly nadmíru 
vyrovnané a hrály se vždy až na rozhodující set. Velmi 
zajímavá byla kategorie žákovská se šesti účastníky, zápasy 
hrané na tři vítězné sety a systémem každý s každým. 
Nejmladší účastníci této kategorie se nakonec utkali ve 
vzájemném zápase o páté místo a v něm zvítězil Pepa Novák 
nad Jendou Třesohlavým 3:1 na sety. V bitvě o druhé místo 
měli tři hráči po třech vítězstvích. Bramborová pozice zbyla na 
Pepu Kábrta, bronz připadl Tomáši Derflerovi, stříbro bral 
Jirka Třesohlavý a vítězem a neporaženým se stal Tonda 
Kábrt, který nejlépe zvládl koncovky utkání s Tomášem             
a Jirkou, kdy zvítězil v obou případech až v pátém 
rozhodujícím setu. 
V nejpočetněji obsazené kategorii žen se na osmém místě 
umístila Sára Rampová, sedmou příčku obsadila Marcela 
Slobodová, šestou Naty Rampová, pátou Pavlína Hrbáčková    
a čtvrtou Květa Zemanová, která v zápase o třetí místo 
podlehla Jitce Derflerové a ta tím pádem brala bronz.              
V nejkvalitnějším zápase ženského turnaje zvítězila                   
v rodinném klání Zuzka Hrnčířová nad svou dcerou Zuzankou 
3:1 a získala vítězství v turnaji před Zuzankou ml. Děvčata 
odehrála v průběhu turnaje dvacet osm zápasů. 
Pět mužů a jedna žena to bylo složení kategorie mužů. Zuzka 
Hrnčířová, vítězka ženského klání, stačila zvládnout i tuto část 
turnaje a vůbec se neztratila. Šesté místo obsadil Martin 
Slovák, pátou příčku opanoval Jára Stochov ml., Zuzka 
Hrnčířová v krásném souboji o třetí místo podlehla manželovi 
Radkovi 1:3 na sety a v mužské kategorii na ni zbyla čtvrtá 
pozice. Druhé místo vybojoval nejlepší rudolecký hráč Kuba 
Gajdoš a vítězem 5. ročníku se stal jediný hráč mimo region 
Pavel Waas z Plzně. 
Poděkování patří nejen všem účastníkům a zhruba desítce 
fanoušků, kteří přišli podpořit své barvy, ale především 
organizátorům z řad našich občanů, Honzovi Drenkovi, 
Vláďovi Kroftovi a Kubovi Gajdošů. Díky všem za příjemně 
strávený den v pohodové atmosféře a příští rok opět na 
viděnou!!! 

 
 

5. ROČNÍK RUDOLECKÉ PÁLKY 
 

DĚVČATA SI VŮBEC NIC NEDAROVALA 

 
 

DĚVČATA PŘI ROZCIČOVÁNÍ, V POZADÍ DĚTSKÁ KATEGORIE 

 
 

VELMI ZAJÍMAVÁ ŽÁKOVSKÁ KATEGORIE 

 
 

NAHOŘE – MUŽI ROZEHRÁVAJÍ SVOJI SOUTĚŽ                                       
VLEVO – I DIVÁCI/FANOUŠCI SI PŘIŠLI NA SVÉ 
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„ČEZ – váš spolehlivý dodavatel elektřiny a plynu“ 
 

S tímto sloganem se setkáváme prakticky na každém kroku. 
Funguje určitě na převážné části naší krásné vlasti, bohužel 
se ale naprosto vymyká území naší obce.  
Jen v letošním roce, v období od 1. do 18. ledna, jsme již 
zaznamenali jedenáct výpadků elektrické energie. Není to 
stav náhodný, i v předešlých letech bylo výpadků nad 
únosnou míru pro naší nervovou soustavu. Nejedná se o 
ojedinělé případy, ale tento stav se již po dobu několika let 
opakuje, lépe řečeno se zhoršuje, výpadky jsou stále častější 
a již takřka lze počítat s tím, že pokud prší, fouká nebo sněží, 
pak dojde k přerušení dodávky elektrické energie. Podobná 
situace se týká i obcí Arnoltov, Kamenice, Kostelní Bříza a 
Lobzy, spadající pod město Březová.  
Tímto stavem netrpí pouze rodinné domky, ale dotýká i 
místního rozvíjejícího se hospodářství (hospůdky, statky, 
malé výrobny). 
Proto Vás žádáme o nápravu současného stavu, tak aby 
odpovídal Vašemu sloganu, hlavně ve slově "spolehlivý", 
třeba instalací zálohového napájení jako na Březové. 
Svou stížnost adresujeme i na místní samosprávu a 
požadujeme, aby se taktéž zasadila o nápravu a jednala se 
zástupci společnosti ČEZ o odstranění příčin častých 
výpadků elektřiny v naší obci a následně informovala 
občany o výsledcích těchto jednání.   
Děkujeme předem za vyřízení naší stížností a očekáváme 
sdělení, co způsobuje zmiňované výpadky dodávek 
elektrické energie a jaká opatření učiníte, aby se situace 
neopakovala.  
 

občané Rudolce,  
část obce Březová na Sokolovsku 

 

Tato stížnost byla dne 22. ledna 2018 adresována na ČEZ 
Distribuce, a.s., hejtmance KK Mgr. Janě Vildumetzové a 
starostovi Březové Miroslavu Boudovi. Přílohou stížnosti 
byly podpisy nespokojených občanů, ze 76 zastižených jich 
petici podepsalo 75 a jeden občan ji odmítl podepsat.  
Co jsme doposud touto stížností docílili? Na radnici města 
proběhla tři jednání s ČEZ Distribuce, v případě enormního 
zájmu občanů bude uskutečněno setkání se zástupci firmy, 
budou instalovány další automatické odpojovače, ČEZ 
požádá operátory o navýšení signálu na mobily (dokáží přes 
mobily lépe zjistit místo, které výpadek způsobilo), bude 
zadána studie náhradního napájení z jiného zdroje. Většinou 
jsou to kroky na delší časové období, ale situace se oproti 
lednu výrazně zlepšila a snad se dočkáme i lepších zítřků. 
 
 

 
 

STÍŽNOST NA DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE 
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OBECNÝ POSTUP PŘI VÝPADKU ELEKTŘINY 
Při výpadku elektřiny nejprve zkontrolujte, zda se výpadek 
dodávek týká pouze vašeho odběrného místa nebo širšího 
okolí (zda svítí soused, veřejné osvětlení apod.). 
Výpadek doma – zkontroluji hlavní jistič přecvaknutím do 
polohy Vypnuto/OFF a následně do polohy Zapnuto/ON. 
Ověřím zda jsem uhradil platby za elektřinu. V případě 
nesrovnalostí kontaktuji svého obchodníka a elektřinou. 
Pokud jsou platby v pořádku, kontaktuji poruchovou linku 
distributora. 
Porucha okolí – poruchy je možné hlásit na bezplatnou 
linku. Registrované uživatele informujeme prostřednictvím 
SMS. Při kalamitním stavu informujeme o poruchách na 
www.cezdistribuce.cz, pomocí médií a na sociálních sítích. 

Nahlášení poruchy    tel. 800 850 860 
Budeme se ptát na vaše jméno a příjmení, popř. jinou 
identifikaci dotčeného odběrného místa, adresu a popis 
místa, kde došlo k poruše, příp. na upřesnění poruchy. 
Plánovaná přerušení – plánované přerušení je oznámeno 
15 dnů předem a to vylepením plakátů v místě přerušení 
dodávky elektřiny. Současně jsou zveřejněné na výše 
uvedených internetových stránkách, registrované 
uživatele informujeme také e-mailem. 
V případě ohrožení života či majetku obyvatel kontaktujte 
tísňovou linku 112. 
Připravte se na mimořádnou situaci 
   Sledujte www.cezdistribuce.cz 
   Dobijte svůj mobilní telefon, popř. powerbanku. 
   Připravte si přenosné svítilny (náhr. baterie), příp. svíčky. 
   Pokud vlastníte náhradní mobilní napájecí zdroj, 
zkontrolujte jeho stav. 
   Dotankujte pohonné hmoty (zdroj, auto apod.). 
   V případě vícedenního výpadku elektřiny budete muset 
pravděpodobně řešit zdroj pitné vody (balená pitná voda, 
připojení napájecího zdroje k čerpadlu z vrtu), zdroj tepla 
(dřevo do krbových kamen, spacáky), na vaření plynový 
vařič či venkovní grill. Nezapomeňte na dostatečnou 
zásobu pravidelně užívaných léků. 
   Jako zdroj informací lze využít přenosné rádio na baterie. 
 

Porucha – neplánovaná událost, která má za následek 
poškození či omezení provozu zařízení soustavy. 
Kalamitní stav – stav při nadměrné kumulaci poruch 
obvykle způsobený klimatickými jevy. 
Stav nouze – stav vyhlašovaný provozovatelem soustavy 
za podmínek vymezených energetickým zákonem 

 
 ČEZ DISTRIBUCE spouští oznamování odstávek elektřiny a poruch e-mailem a SMS 

Jediné, co pro to klienti musí udělat, je se zaregistrovat. Tato služba je zcela zdarma a je určena všem, kteří odebírají elektřinu na 
distribučním území společnosti ČEZ Distribuce. Pro každé odběrné místo zvlášť lze sjednat jednu e-mailovou adresu pro oznamování 
plánované odstávky nebo jejího zrušení a jedno telefonní číslo pro oznamování předpokládané doby obnovení dodávky elektřiny po 
zjištěné poruše. Možnosti sjednání služby jsou dvě, a to prostřednictvím registrovaného přístupu v Distribučním portále nebo 
prostřednictvím veřejné webové samoobslužné aplikace na www.cezdistribuce.cz/sluzba. Zde je nutné znát své zákaznické číslo (pro 
ověření je možnost zdarma zavolat na klientskou linku 800 850 860 nebo zaslat e-mail na info@cezdistribuce.cz). Klienti z řad 
domácností vyplní datum narození, podnikatelé IČO a dále pak číslo elektroměru nebo číslo odběrného místa nebo EAN. Povinné je 
uvést e-mail, na který přijde potvrzení o nastavení služby. 

 

http://www.cezdistribuce.cz/
http://www.cezdistribuce.cz/
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Jen na vysvětlenou, protože řada lidí má za to, že je MDŽ 
přežitek a spojují tento den s bývalým režimem. V  New Yorku  
roku 1908 se konalo velké shromáždění za volební právo žen a 
stávka newyorských švadlenek. Svátek byl poprvé slaven 28. 
února 1909. Datum 8. března se ustálil až po první světové 
válce. Od roku 1975 je svátek oficiálně uznán Organizací 
spojených národů a je připomínán jako den solidarity žen za 
rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj. 
V rudolecké stodole se 10.3. konala zábava při příležitosti 
svátku našich žen, za velké účasti rudoleckých občanů, ale i 
přespolních. Tuto zábavu organizovali rudolečtí aktivisté za 
výrazné pomoci městského úřadu Březová. Každá z přítomných 
žen během večera obdržela kytičku na důkaz toho, jak si našich 
žen vážíme. K tanci a k poslechu hráli DJ Kubrt a Venca Loprais 
se zpěvačkou Soňou.  
Nejhezčím okamžikem večera bylo vystoupení našich žen, 
skupina „cvičení v Rudolci“ předvedla vtipné a hezky provedené 
předtančení. Velice úspěšná perlička na kankán a v programu 
večera si vysloužila u přítomných nadšeného přijetí, i když 
zadýchaná děvčata to asi příliš nevnímala. K vydařenému 
průběhu celého večera určitě přispěla i zajímavá nabídka 
pochutin, kterou zajistila Rudolecká hospůdka manželů 
Schneiderových.  
Celá stodola se výborně bavila a tancovala až do ranního 
kuropění. Doufáme, že příští rok se setkáme znovu v hojném 
počtu. Nepíšeme ve větším počtu, protože tentokrát byla 
kapacita sálu zcela vyčerpána, dokonce se přidávaly stoly a 
židle.  

Těšíme se na shledanou v roce 2019. 
 

MDŽ NA RUDOLCI 
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TENTO NÁDHERNÝ TEPANÝ ZNAK JE K VIDĚNÍ V NAŠÍ HOSPŮDCE 
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STAVĚNÍ MÁJE A PÁLENÍ ČARODĚJNIC  
V pondělí 30.dubna proběhlo v naší malé obci tradiční stavění máje a 
pálení čarodějnic. Na přípravě velmi zdařilé hranice pro čarodějnici a 
osmnácti metrové májky se podíleli výhradně občané Rudolce, za 
přispění města Březová, které vypomohlo s dopravou materiálu z 
lesa. V týdnu před akcí mládenci postavili pětimetrovou 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 Rudolce 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 úterý 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 maso, 
klobásy, hermelín a celkově příjemná obsluha stánku v podání 
manželů Schneiderových. 
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. Díky a jen tak dál! 

 

HOSTÉ NEHLADOVĚLI ANI NEŽÍZNILI  
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RUDOLECKÁ DROBOTINA PŘED HRANICÍ 

 
 

SPOKOJENÍ NÁVŠTĚVNÍCI AKCE 
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STAVĚNÍ MÁJE 2018  

Letošní jubilejní desáté setkání Rudolců se uskuteční 
ve dnech 19. – 20. května u našich kamarádů a přátel 
na Moravě. Na setkání vyráží zástupci naší vesničky 
v nebývale silné sestavě a to v počtu 19 lidiček, včetně 
našeho pana starosty. 
Jen pro připomenutí, obec Rudolec se nachází 13 km 
jihozápadně od Žďáru nad Sázavou. V obci je 90 čísel 
popisných, 210 obyvatel, katastrální rozloha 937 ha, 
nadmořská výška 617 m. Dominantou obce je moderní 
kaple svaté Anny, vysvěcena v roce 1998 a o rok 
později byl do věže umístěn nový zvon. Dalším 
významným objektem je Rychta Rudolec se 
společenským sálem, hospodou a zázemím obecního 
úřadu. V příštím čísle podrobnosti ze setkání. 
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FC RUDOLEC informuje 

Výsledky jarní části soutěže – futsal I. třída  
FC Rudolec – La Koruna Sokolov  1 : 11 (0 : 4)   Jasně lepší soupeř nedal našim chlapcům žádnou šanci na uspokojivý 
výsledek. Branku Rudolce vstřelil Míra Walter. 
AC Lítov „B“ – FC Rudolec   0 : 0 (0 : 0) Deset diváků vidělo vyrovnané utkání, které pískal náš Vláďa Kroft s Rudou 
Kozákem. 
FC Rudolec – Sedláci Staré Sedlo  6 : 1 (2 : 1)   O plný bodový zisk se zasloužili Pavel Peterka 3x, Venca Hazuka, Jirka 
Zadražil a David Šarišský 1x. Solidní výkon našeho mužstva, korunovaný jednoznačným výsledkem a třemi body. 
Dacani Král. Poříčí „B“ – FC Rudolec  3 : 2 (1 : 1)  Výborný výkon proti druhému nejlepšímu celku soutěže, branky Venca 
Hazuka a Míra Walter. Nadstandardní návštěva 21 diváků. V tomto utkání obdrželi Míra Walter a Jirka Zadražil pro 
Rudolec jediné dvě žluté karty za celou soutěž. Spolu s mužstvem SKP Detektiv Sokolov jsme vyhráli soutěž fair-play. 
FC Rudolec – FC Těšovice  2 : 2 ( 1 : 0)  Nepříjemná ztráta dvou bodů v domácím prostředí. Góly M. Walter a D. Šarišský. 
FC Rudolec – FCB Stará chodovská 4 : 3 (1 : 1) Vydřené vítězství domácího týmu, branky Venca Hazuka a Honza Vetchý 
2x. 
Raptors Sokolov „B“ – FC Rudolec 12:4 (6 : 2) Lekce od nejlepšího mužstva soutěže. Branky Rudolce vstřelili Standa 
Hradský 2x, Venca Hazuka a Míra Walter 1x.           
FC Rudolec – SKP Detektiv Sokolov 1 : 2 (1 : 0) V souboji o první „čtyřku“ podlehli dost nešťastně naši borci hráčům SKP 
Detektiv až ve druhém poločase. O branku domácích se postaral Míra Walter.   
Termiti Loket „C“ – FC Rudolec 0 : 7 (0 : 2)  Skvělý výkon v posledním zápase ročníku, který vynesl našemu mužstvu 
konečnou pátou příčku. O góly se zasloužili Venca Hazuka 3x, Standa Hradský, Míra Walter, Vláďa Träger a Pavel Peterka 
1x. Závěrečné utkání opět pískal s Honzou Musilem náš Vláďa Kroft. 
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Soutěž fair-play 
V celé soutěži bylo uděleno celkem 63 žlutých a 3 červené karty. 

Nejtrestanějšími celky byly Dacani „B“ 13 ŽK, LA Koruna 9 ŽK + 1 ČK, St. 
Chodovská 8 ŽK + 1 ČK a AC Lítov „B“ 9 ŽK. Nejslušnějšími mužstvy byly FC 
Rudolec a SKP Detektiv, které za celou soutěž obdržely pouze dvě žluté 
karty. Za tento výsledek patří celému týmu velké uznání a poděkování. 
Statistika 
 Ve všech zápasech soutěže padlo 831 branek s průměrem 9,2 
gólů na zápas. Domácí vstřelili 415 a hosté 416 branek. Soutěž shlédlo 
1081 diváků s průměrem dvanáct fanoušků na zápas. 
 

Střelci soutěže 

FC Rudolec nastřílel v soutěži 75 branek, o 
které se podělilo 11 hráčů. Nejlepšími střelci 
mužstva se stali Pavel Peterka a Míra Walter 
s průměrem 0,83 branky na zápas. Martin 
Fojtík měl průměr 2,06 branky. Mezi střelce 
se celkem zapsalo 134 hráčů soutěže.  

Jedno sudoku pro dobrou náladu 
    Kontrola na další stránce výtisku! 

 

V loňském ročníku se FCR 
umístil na sedmé příčce 
z devíti mužstev. Letošní 
umístění je v porovnání 
s tím loňským určitě 
pozitivní a snad tento 
trend bude pokračovat i 
v dalším ročníku. 

Všichni hráči FC Rudolec 
děkují svým fanouškům za 

celoroční podporu při 
jejich domácích zápasech 
a příští ročník na viděnou. 
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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 
 

 

V sobotu 24.března od 19:00 hodin v Rudolecké 
hospůdce proběhl vzpomínkový večer na rok 
2008.  Součástí večera byla multimediální 
prezentace akcí a soutěží, které v tomto roce 
proběhly. Prezentaci připravil Pepa Bulka. Bylo 
pěkné se podívat jak jsme se dokázali bavit, 
sportovat ale i pracovat na zvelebení naší vesnice 
v tomto roce. Při prezentaci jsme  vzpomenuli na 
naše kamarády, kteří už nejsou mezi námi a podle 
prezentace to nebylo smutné vzpomínání. 
Součástí večera bylo i občerstvení,  které připravil 
personál Rudolecké hospůdky.  
K občerstvení se nabízel mix knedlíků, červené zelí 
a 1/4 nebo 1/2 pečené kachny dle chuti. 

 

PROFOREST s.r.o. pořádá 9.června v Březové u Sokolova v areálu "Na Výsluní" 
za hasičskou zbrojnicí nejúspěšnější dřevorubeckou soutěž STIHL 
TIMBERSPORTS. Tato soutěž se bude u nás konat poprvé v historii 
Karlovarského kraje. Více info viz na www.proforest.eu. 
Až 18 nejlepších sportovních dřevorubců z celé ČR, včetně Martina Komárka 
(několikanásobný mistr Evropy a vicemistr světa), kteří si to rozdají v těch 
nejnáročnějších disciplínách. Během závodu budou probíhat skvělé soutěže 
pro dospělé i děti. Součástí závodu předváděcí akce pořádající firmy. Bude 
vystaveno spousta strojů zn. STIHL, vč. novinek letošního roku.  Většinu strojů 
si budou moci vyzkoušet i samotní návštěvníci závodu. 
Sobota 9. června 2018, 12:00 – 17:00 hod., vstup zdarma! 
Parkování v okolí areálu nebo v ulicích města. Za špatného počasí budou 
připraveny stany pro diváky. 

DŘEVORUBECKÁ SOUTĚŽ NA BŘEZOVÉ 
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 JACÍ JSME BYLI PŘED DESETI LETY 

Dne 2. 6. 2018 se uskuteční 
ME v biketrialu, kterého se zúčastní 
kompletní reprezentace ČR a svou 
účast přislíbili nejlepší jezdci z celé 
Evropy a mistři světa. Zveme všechny 
příznivce tohoto sportu. 

http://www.proforest.eu/

