
Platný od 10. prosince 2012
Vážení přátelé a partneři, dovolujeme si Vás opět oslovit s nabídkou spolupráce na některém z našich projektů v oblasti turistiky a cestovního 
ruchu. Nabízíme Vám již více než 15 let zkušeností. Čtvrtým rokem také působíme jako incomingová cestovní kancelář zaměřená na 
příjezdový cestovní ruch v Moravskoslezském a Zlínském kraji a od roku 2009 jsme také správci jedné z nejnavštěvovanějších památek na se-
verní Moravě, areálu Štramberské Trúby, který navštíví cca dvěstě tisíc návštěvníků ročně.

KaTalog Zboží a služeb
sPoleČNosTI ValaŠsKÉ KRÁloVsT Ví
Informační a poradenské centrum pro cestování, akce a aktivity

NoVINKy a NabídKa ZIMa 2012/2013

Vlčkova palírna 
z Lačnova

Vinný sklep
pod Trúbou

Jeskyně
Slámova slujChata Dr. HrstkyŠtramberská Trúba

 Vizitkový informační
 systém – Region do kapsy

 nová měna „Vypálený“
 Medoviny a medové výrobky
 Valašský penicilin
 Zážitkové noviny
 Zážitkové akce, programy
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Valašské králoVst Ví

je tu pro Vás již 15 let!

V  dubnu 2012 to bylo již 15 let, 
co jsem s  kamarádem Pavlem 
Kosíkem Valašské království za-
kládal. Byl to nápad, který se rodil 
z mých cest po světě a dospěl až 
sem. Že to bude cesta jednodu-
chá jsem ani nečekal, ale jsou 
věci, které si opravdu nevymyslí 
ani ten největší spisovatelský 
talent a  musí je napsat sám ži-
vot. Že budeme muset svrhávat 
„krále“ a dokazovat u soudů kdo 
království vytvořil, čelit do nebe 
volající lidské blbosti a  politické 
korupci, která se usadila na na-
šich městech, krajích i  místech 
nejvyšších, mě skutečně nena-
padlo. Těch 15 let bylo různých. 
Byly mezi nimi roky dobré i  zlé, 
úspěšné i  ty méně úspěšné, jak 
už to v životě bývá.
„Jak se daří Valašskému království 
dnes? Nejde o vás moc slyšet…“, 
podotkne občas někdo z  vás. 
„Světská sláva, polní tráva!“, od-
povídám. Medializovat se nebylo 
nikdy našim cílem. Média dnes 
informují hlavně o krizi, korupci, 
zločinech, havárkách, kauzách 
a  lidském neštěstí, a  jsem vskut-
ku rád, že se v žádné z těchto ka-
tegorií neobjevujeme. 

Jinak musím objektivně konsta-
tovat, že se nám daří docela dob-
ře, i když to někdy špatně snáším. 
Máme za sebou jeden z  nejlep-
ších roků pracovně i  osobně, 
i když ve finiši jsme museli pořád-
ně zabojovat.
Hrad Štramberk nám vzkvétá 
a Trúba má od jara novou expo-
zici. Turistická Chata Dr.  Hrstky 
zase bohatší nabídku hudebních 
akcí, zpřístupněný vchod do jes-
kyně Slámovy sluje a nový vinný 
sklep „Pod Trúbou“.
Naše CK pro vás stále rozšiřuje 
nabídku dobrodružných, zábav-
ných i pohodových Balíčku zážit-
ků, programů, zájezdů i  dovole-
ných na všechny možné způsoby. 
V  naší Pálenici můžete nejen 
studovat na Fakultě pálení a  sli-
vovicových věd, ale v  roce 2013 
významně rozšíříme i  škálu 
„učebního materiálu“ a „školních 
pomůcek“.
A  grafické studio pro vás zase 
zpracovává všechny ty naše pěk-
né věci!

Máte však pravdu v tom, že již bo-
hužel nemáme tolik času s  vámi 

„blbnout“ J. Ten čas již musíme 
věnovat rodinám a  všemu, co 
jsem výše jmenoval. Přijměte to 
trochu jako naší omluvu, protože 
vnímáme, že vám to občas schá-
zí. Ale vězte, že nám také… Ne-
zoufejme, ale užívejme si všichni 
společně to pozitivní, co máme 
a co jsme pro vás spolu se stov-
kami našich partnerů připravili. 
Čtěte dál!
Tož vitajtě ve VALAŠSKÉM KRÁ-
LOVSTVÍ!

TOMÁŠ HARABIŠ

 Máme 7 smyslů jako vy! Dokážeme život cítit tak jako vy! 
Chápeme vaše emoce! 

 Proto vše, co pro vás děláme, děláme srdcem.
 Jsme tady pro vaše cestování a volný čas již 15 let.
 Známe lidi, známe hory, známe vás. Proto to děláme 

dobře.
 Rozumíme si spolu a proto se spolu vždy domluvíme.
 A proto od nás dostanete vždy to, co chcete a potřebuje-

te. Těšíme se na vás…

Vážení naši přátelé,
je to již 15 let, co se spolu po-
tkáváme na horách, na akcích, 
na expedicích, při létání, na 
cestách… Na samém počát-
ku jsme byli expediční ces-
tovní kanceláří NAMASTE, 
kterou jsme na zelené louce 
založili jako nadšení ces-
tovatelé a  dobrodruzi. Pak 
jsme se spíše než na expe-
dice vrhli na region a začali 
jsme s expanzí našeho krás-
ného kraje – VALAŠSKÉHO 
KRÁLOVSTVÍ. S VALAŠSKÝM 
KRÁLOVSTVÍM jsme se opět 
stali cestovní kanceláří. 
Chceme být cestovní kancelá-
ří, která vám pomůže váš čas 
v  našich horách aj dolinách 
prožít co nejzajímavěji. Strá-
vit u nás okamžiky plné zážit-
ků, na které se nezapomíná. 
Pro nás však zážitky nejsou 

pouhým cílem našich akcí 
a  programů, ale zároveň 
cestou k  poznání sebe sa-
mých…
Pokud nechcete strávit svůj 
volný čas nebo dovolenou 
pouze vyleháváním u bazénu 
svého hotelu či procházkami 
v parku, určitě si u nás vybere-
te. Pokud jste firma a hledáte 
někoho kreativního, kdo by 
vám připravil zajímavý pro-
gram na vaši firemní akci či 
zážitkový pobyt na míru, jste 
u nás správně! Tím jsme vám 
také představili dvě hlavní li-
nie naší činnosti – zážitkové 
produkty pro každého – tzv. 
Balíčky zážitků a  Programy 
pro firmy a  skupiny, kde se 
program opírá o  naší vynika-
jící znalost prostředí a  stovky 
námi prověřených partnerů 
a služeb.

PRoČ VyužíVaT služeb ValaŠsKÉho KRÁloVsTVí?

 Zřízení studijního místa univerzity VK – součást motivačně-vzdělávacího projektu „Zážitková univerzita/škola 2013“. bližší info naleznete na 
www.valasske-kralovstvi.cz/univerzita.

 Vytvoření „balíčků zážitků“ či Incentivního zájezdu/pobytu s využitím vašich kapacit a služeb a jejich cílený marketing prostřednictvím affili-
atů, XMl exportů, apod. (na produkty se můžete podívat na www.balickyzazitku.cz).

 Vaši prezentaci a propagaci v produktech, aktivitách a kampaních naší společnosti ValaŠsKÉ KRÁloVsTVí – Zážitkové noviny, www stránky 
www.balickyzazitku.cz a www.valasske-kralovstvi.cz apod.

 organizaci akcí a programů pro vaše klienty (programy pro firmy, skupiny, VIP klienty, významná výročí apod.); Z každé akce vám vyplácíme 
provizi!

 uzavření provizní smlouvy na prodej vašich ubytovacích kapacit.

 doplnění vašeho webu prodejním systémem na prodej „balíčků zážitků“ tzv. affiliatem nebo systémem na prodej přes recepci.

 organizaci seminářů, workshopů, famtripů, prezentačních dnů, zábavných a sportovních akcí a festivalů apod.

 Prodej našich suvenýrů dle vašeho výběru ve vašem zařízení.

 Zřízení pasové kontroly, imigračního úřadu či konzulátu VK ve vašem zařízení (součást motivační akce „Putování po báječných místech“).

 Přípravu, administraci a monitoring vašich projektů cestovního ruchu i pro grantová schémata eu.

Ctûní hosté, zde si raãte vybrati:
nápojov˘ lístek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 2
jídelní lístek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 3 – 5
bowling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 6
pokoufieníãko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 7

� V‰eobecn˘ oznamovatel �
IMRVÉRE

RESTAURACE

PROVOZNÍ DOBA:
dennû 11.00 – 24.00

OBJEDNÁVKY
A REZERVACE:
tel.: 558 675 777
www.imrvere.com

imrvere@imrvere.com

KUCHA¤SK¯ P¤EHLED

k pobavení i pouãení

Dozvûdûti se téÏ mÛÏete:
ãím se Ïiví rÛzní národové  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 3
zásady správné v˘Ïivy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 4
z historie hry bowlingové  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .str. 6
zásady uÏívání d˘mky vodní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 7 
a jiné uÏiteãnosti…

KARVINÁ

DIPLOM

o nejlepší pekárnu 
Valašského království

za 1. místo
v soutěži

dne 19. července 2008

obsah

 Výrobu vašich originálních propagačních a informačních materiálů a suvenýrů – letáků, pohlednic, nálepek, razítek, jídelních lístků, pamět-
ních listů, triček, hrníčků apod. na zimu nebo na celou sezonu.

NoVINKy a NabídKa ZIMa 2012/2013

Štramberk
Hrad Štramberk se Štramberskou trúbou (459 m n. m.)

aktuálně bychom Vám chtěli nabídnout některou z těchto konkrétních forem spolupráce:

Novinky a nabídka zima 2012/2013 str. 1, 3

o nás str. 2

Ceník umístění vizitek do vizitkového systému str. 4
Region do kapsy

Zážitky/aktivity/služby pro každého str. 6

skupinové&firemní akce, programy a zájezdy str. 7

Příprava a organizace zážitkových str. 7
akcí, programů a zájezdů pro vaše klienty

Příprava a organizace zážitkových akcí a programů str. 8

Zážitková univerzita str. 11

hrad Štramberk str. 12

Informace o možnostech obchodní spolupráce  str. 16
s CK ValaŠsKÉ KRÁloVsTVí, s r. o. 

Ceník inzerce a marketingového mixu str. 18
v projektech CK Valašské království

Vytvoření produktového balíčku: str. 21
balíčku zážitků a jeho marketing

Poplatky za získání statutu Pasová kontrola str. 21
Imigrační úřad, Konzulát či ambasáda VK

Ceník prací společnosti VK, s r. o. str. 22

služby grafického studia VK str. 23

Fotografické služby str. 23

Produkty VK (dárková balení, gastro, keramika a porcelán) str. 24
Produkty VK (mapy, mince skleněné výrobky VK) str. 25
Produkty VK (skleněné výrobky VK, tiskoviny) str. 26
Produkty VK (Valašské módní doplňky, ostatní) str. 28

Program pohlednice z VK str. 30

holubí pošta str. 30

sběratelská soutěž – samolepky báječná místa a aktivity str. 31

Výprodej stop str. 31

Koloniál Valašských řemesel str. 32

ambulantní ceník včelích produktů a medovin str. 33

ambulantní ceník netradičních destilátů str. 36

ambulantní ceník polodrahokamů a kamenů str. 38
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CeNíK uMísTěNí VIZITeK
do VIZITKoVÉho sysTÉMu RegIoN do KaPsy

 Štramberská Trúba  Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
 lanová dráha Trojanovice Ráztoka–Pustevny

Č asoVÁ CeNa – CeNa Za MěsíC (ceny bez dPh)
 Ceny celkem 1 místo 2 místa 3 místa garantujeme pravidelnou distribuci Vašich vizitek do vybra-

ných míst 2× týdně. Při každém umístění Vašich vizitek do 
systému proběhne fotodokumentace a Vy si můžete vždy kont-
rolovat stav marketingové kampaně. 
Možnost měření efektivity Vaší kampaně pomocí slevových 
kupónů na vizitkách.

Reference: Pivovar Radegast, aqua Terra Štramberk, Javorový 
vrch u Třince, Tropic hukvaldy

1 měsíc 1 000 Kč 1 800 Kč 2 400 Kč

2 měsíce 1 900 Kč 3 400 Kč 4 500 Kč

3 měsíce 2 700 Kč 4 800 Kč 6 300 Kč

4 měsíce 3 400 Kč 6 000 Kč 7 800 Kč

5 měsíců 4 000 Kč 7 000 Kč 9 000 Kč

6 měsíců 4 500 Kč 7 800 Kč 9 900 Kč

Námi provozovaná místa se nacházejí v turisticky atraktivních lokalitách a jsou umístěna tak, aby kolem prošlo maximální množství návštěvníků (např. Štramberská 
Trúba cca 200 000 návštěvníků ročně). Seznam lokalit: Štramberská Trúba, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. R., Lanová dráha Ráztoka–Pustevny.

aKCe!!! 
V případě uzavření smlouvy na dobu 12 měsíců na všechna provozovaná místa jednotná cena 12 000 Kč!!!

Cena za počet kusů (ceny bez dPh)

Štramberská Trúba, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, lanová dráha Trojanovice Ráztoka – Pustevny
0,50 Kč + DPH vizitka vyrobená u nás, minimálně 100 vizitek  1 Kč + DPH vizitka vlastní, minimálně 100 vizitek

Cena zahrnuje nájem plochy na vybraném místě, minimálně 2× týdně doplňování a správu vizitek až do vyčerpání objednaného množství (obvykle 
v pondělí a v pátek).

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. R.

lanová dráha Trojanovice Ráztoka–Pustevny

CeNíK VýRoby dVoJVIZITeK
grafický návrh a tisk dvojvizitek
Formát tiskový: 180 × 50 mm (rozložená dvojvizitka)
Formát výsledný: 90 × 50 mm
Barevnost: 4/4 CMYK
Materiál: LWC 115 g/m2
Dokonč. zpracování: složení dvojvizitek (1 lom uprostřed)
Náklad: a) 2 500 ks
 b) 5 000 ks
 c) 10 000 ks

dvojvizitky Cena bez dPh Cena s dPh Cena za kus vč. dPh
a) 2 500 ks 4 500 Kč 5 400 Kč 2,16 Kč

b) 5 000 ks 5 200 Kč 6 240 Kč 1,25 Kč

c) 10 000 ks 6 480 Kč 7 776 Kč 0,77 Kč
Ceny zahrnují grafický návrh (z Vašich podkladů – fotografií, textu), sazbu, zlom, korekturu, předtiskovou přípravu, tisk a dopravu (poštovné). 
Cenová nabídka je platná po dobu dvou měsíců a může se změnit v případě nárůstu cen vstupních materiálů.

AquA terrA
Náměstí 3, 742 66 Štramberk
tel.:  +420 737 685 965
www.mini-zoo-stramberk.cz

Provozní doba:
květen–srpen: po–ne 10.00–17.00 h
září–duben: so–ne 10.00–17.00 h
Mimo otevírací dny po tel. domluvě.

Zdarm
a pohlednice

 Štra
mberka 

nebo pohlednice
 výsta

vy

ke vstu
pence

po předložení

dvojvizitky

S tímto kupónem získáte k prohlídce plechovku 
piva Radegast ZDARMA.
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dvojvizitky – dotisk Cena bez dPh Cena s dPh Cena za kus vč. dPh
a) 2 500 ks 2 400 Kč 2 880 Kč 1,15 Kč

b) 5 000 ks 3 120 Kč 3 744 Kč 0,74 Kč

c) 10 000 ks 4 380 Kč 5 256 Kč 0,52 Kč
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Chcete svůj volný čas nebo snad celý život prožít zajímavě, oddych-
nout si a opravdu něco zažít? Zažijte aspoň den s námi! Můžete však 
celou dovolenou a vydat se s námi na i cestu, výlet, zájezd či expedi-
ci! Emigrovat do Valašského království! Čas plný zajímavých aktivit, 
neopakovatelných zážitků, intenzivních emocí a  pocitů jsme pro 
vás zabalili do tematických „Balíčků zážitků“.

Co je Balíček zážitků?
BALÍČEK ZÁŽITKŮ je vaše oblíbe-
ná aktivita nebo soubor aktivit 
a služeb, které jsme pro vás obje-
vili, prověřili, domluvili, připravili, 
vyladili a zabalili… Mohou to být 
vaše oblíbené sporty, koníčky, 
radosti, slasti i  hříchy… Díky BA-
LÍČKŮM ZÁŽITKŮ s  námi můžete 
zažít něco, o  čem jste doteď jen 
snili. Zážitek, který byste jen těž-
ko hledali, budete mít s  námi na 
dosah ruky! Nejsme však zdaleka 
„jen zážitková agentura“, ale plno-
hodnotná cestovní kancelář, které 

záleží nejen na kvalitě toho co na-
bízí, na těch, kteří pro nás pracují, 
ale zejména na vás a vaši spokoje-
nosti! 
Jsme přesvědčeni, že si každý 
z  vás z  naší široké nabídky bude 
schopen vybrat to, co zrovna sedí 
jeho nátuře, zájmům, náladě, věku 
a  fyzickým schopnostem i  jeho 
peněžence. Vítejte u nás, ale obje-
vujte sami sebe! Zveme vás k obje-
vování nejen světa kolem nás, ale 
zejména vašeho vlastního já…
Vydejte se vstříc vašim zážit-
kům pro 7 smyslů…!

Kde si můžete Balíčky
zážitků koupit?
Zakoupit si je můžete na stránkách 
www.balickyzazitku.cz a v síti vy- 
braných IC, hotelů, cestovních kan- 
celáří, cestovních agentur a  dal-
ších provizních prodejců. Při za-
koupení Balíčku obdržíte zážitko-
vý kupon, ve kterém naleznete po-
třebné informace k jeho čerpání.

Jak si můžete Balíček
zážitků koupit? 
Balíček zážitků si můžete koupit 
ve dvou režimech, a  to „otevře-
ný“ nebo „rezervovaný“. Pokud si 
Balíček zážitků koupíte v  režimu 
„otevřený“, musíte ještě před jeho 
čerpáním provést rezervaci v Ces-
tovní kanceláři Valašského krá-
lovství na tel. +420 571  655  196 
nebo +420 774 668 011 popř. e-
-mailem: info@balickyzazitku.cz.

Není-li u zážitkového kuponu uve-
deno jinak, platí rok od data prodeje.

Jak čerpat váš Balíček
zážitků?
Po rezervaci a  zaplacení vašeho 
Balíčku zážitků vám budou po-
skytnuty všechny informace po-
třebné k  jeho čerpání – zejména 
místo a přesný čas.

Informujte se,
objednávejte,
rezervujte:

+420 571 655 196
+420 774 668 011 
info@balickyzazitku.cz
www.balickyzazitku.cz

Zážitky v pěkném balení
Naše Balíčky zážitků můžete získat v opravdu dárkovém balení. 

balíček zážitků
Valašského království

Tento projekt 
je spolufinancován 

Evropskou unií 
a Zlínským krajem.

Objevujte Valašské království a vypravte se do Švestkozemě��

ZÁ žITKy/aKTIVIT y/služby PRo Ka ždÉho

CK ValaŠsKÉ KRÁloVsTVí VÁM NabíZí:

 jednodenní a vícedenní zážitkové programy 
 výstavy, koncerty, festivaly apod.
 besedy s cestovateli s promítáním diapozitivů

NeVíTe Co s NudNýM deŠTIVýM VeČeReM? 
Zkuste besedu z dobrodružných expedic a cest po světě – Pákistán, Indie, Nepál, Mongolsko, Tibet, jihovýchodní Asie, Nový Zéland a Tichomoří, Severní Amerika, 
Aljaška. Přednáší Tomáš Harabiš, Libor Fojtík, David Kalmus, Pavel Knebl z Tiché, Jarda Pávek a další. Podrobnější popis jednotlivých besed na požádání.

PRogRaMy:
aktivní – programy plné sportu a aktivit v přírodě i pod střechou! Kola, koně, tenis, bowling, slaňování, hry v přírodě… 
dobrodružné – program plný překvapení a zážitků! Přežití v divoké valašské přírodě, aktivity v horách, ve vodě i ve vzduchu!
gastronomické – objevte pohostinnost vybraných valašských šenků, kolib a restaurací! Připravíme pro Vás pravou „Valašskou baštu“ s hudbou, tancem a kulturním programem
s vůní slivovice – seznamte se s historií a tradicemi pálení ovocných destilátů na Valašsku! Připravíme návštěvu Distillery landu Rudolfa Jelínka s degustací a dalším programem 
ze vzduchu – vyhlídkové lety se slavnými Royal Wallachian Squadron Leteckými silami VK i s kulturním programem. Vyzkoušejte tandemové lety na paraglidu!
bláznivé – připravíme pro vás bláznivý program. Můžete se zúčastnit našeho ztřeštěného projektu Bláznivá planeta a stát se jejími občany! Společenské hry, zábavné akce apod.
tradiční – seznamte se s bohatou valašskou historií, folklorem, zvyky a řemesly. Připravíme zajímavý program ve skanzenu, exkurze za zvyky a tradicemi na valašskou dědinu
v přírodě – poznávací výlety s průvodcem, hry, turistické akce, soutěže a závody.

PříPRaVa a oRgaNIZaCe ZÁ žITKoVýCh aKCí, 
PRogRaMů a ZÁ JeZdů PRo VaŠe KlIeNT y

Organizovaným skupinám a fir-
mám nabízíme programy, akce, 
výlety, pobyty, incentivní zájez-
dy, cesty a expedice na míru!

Vážení partneři, využijte našich 
bohatých zkušeností z  regionů 
i ze světa. Jsme schopni pracovat 
s  velice širokou a  pestrou nabíd-
kou služeb, které jsme si vyzkou-

šeli na vlastní kůži, jsme schopni 
tvořit a  dívat se na věci Vašima 
očima. Jsme kreativní a každý náš 
program může být originál jen 
pro Vás. Pracujeme pro Vás nejen 
hlavou a rukama, ale také srdcem. 
S námi nejste turisté, ale cestova-
telé, nejste cizinci, ale hosté! 
V rámci vaší akce připravíme vzdě-
lávací, zážitkový, adrenalinový, 

sportovní nebo kulturní program 
dle vašich přání a požadavků. Z fi-
remního školení, semináře, nebo 
společenské akce učiníme zážitek 
na který se nezapomíná. Kromě 
všech již obvyklých a  běžně do-
stupných programů a  aktivit, jen 
s námi můžete studovat na Valaš-
ské královské univerzitě, Fakultu 
pálení a slivovicových věd, zúčast-

nit se Valašských her, být pasován 
na občana Valašského království 
nebo posedět u cimbálu s Králov-
nou matkou Jarmilou I. Šulákovou. 
Využijte 15 let našich zkušeností!

Vítejte tedy a z nabídky naší vybí-
rejte a poptávky nám posílejte. 

Těšíme se na vás!

a K T I V I T y/a KC e/P R o g R a My/V ý l e T y/Z Á J e Z d y/e X P e d I C e

sKuPINoVÉ&FIReMNí aKCe, PRogRaMy a ZÁJeZdy
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d o P R aVa P R o M a l É s K u P I N y – V ý l e T y, Z Á J e Z d y, e X P e d I C e
Jste malá skupina do 8 osob, chcete si zorga-
nizovat vlastní výlet či expedici a potřebujete 
k  tomu spolehlivý vůz a  komunikativního 
a  přátelského řidiče/průvodce s  bohatými 
cestovatelskými zkušenostmi? Jsme tady prá-
vě pro vás! Máme odřízených již více než mili-
on kilometrů po Evropě i po světě. Nejčastěji 
jezdíme kromě Valašského království a České 
republiky na Slovensko, do Rakouska, Slovin-
ska, Itálie, Francie, Rumunska, Řecka a Turec-
ka. Odřízenou máme i  celou severní Kanadu 
– Britskou Kolumbii, Yukon a Aljašku…

Co nabízíme?
 Osobní přepravu osob po Valašském krá-
lovstí, ČR, Slovensku a po ostaních zemích 
Evropy vlastními vozy VW Transporter 4×4, 
SUBARU Forester 4×4 nebo Renault SCÉ-
NIC. Jinými vozy po dohodě v  kooperaci 
s našimi dopravci-partnery.
 Poznávací výlety a zájezdy českých i za-
hraničních turistů na míru. Kontaktujte nás 
s vašim plánem, itinerářem a určitě se domlu-
víme. Jsme specialisté nejen na region, ale 
také na aktivity, hory, dobrodružství a zábavu! 
Máme bohaté zkušeností s  řízením a organi-
zací výletů, cest, expedic v Evropě i ve světě.

 Přepravu osob na mezinárodní letiště Ostra-
va, Brno, Praha, Bratislava, Vídeň, Frankfurt, Ber-
lin, Mnichov – AIRPORT Schuttle NONSTOP;
 Přepravu osob na služební cesty, meziná-
rodní výstavy, společenské akce, svatby apod.
 Díky vozům s pohonem 4×4 jsme bezpeční 
a mobilní i v terénu, na sněhu a ve zhoršených 
jízdních podmínkách.
 Standartem je vysoká kvalita přepravy, čisto-
ta vozů, příjemné vystupování a  dobré komu-
nikační schopnosti řidiče/průvodce. V  případě 
cest do zahraničí i dobrá jazyková vybavenost. 
Všechny vozy jsou klimatizovány, vybaveny 
GPS.

Navíc nabízíme individuální přístup, maximální 
přizpůsobivost vašim požadavkům a  uděláme 
vše proto, abyste byli spokojeni!

Chcete své klienty zabavit aktivním programem? dle vašeho přání navrhneme
a připravíme zábavnou kulturní, sportovní či jinou akci. 

Připravili jsme pro Vaše klienty – balíčky zážitků…
balíčky si můžete prohlédnout na www.balickyzazitku.cz

Taneční servis – Pro váš program 
můžeme zajistit např: Tajemství orientu – 
břišní tanečnice; Tanec tisíce a  jedné noci; 
Ohnivé flamenko; Výuku Valašských tan-
ců; Nabízíme však i  moderní tance, ukáz-
ky sportovního rock'n'rollu, break dance, 
robot dance apod. dle Vašeho přání a  po-
žadavků. Zpestřením vaší akce mohou být 
i „mužoreti“ či jiná nestandardní taneční se-
skupení jako např. SSSR – recesní Skupina 
Stínového Striptýzu Rozkoš apod. 

Dopravní služby – Zajišťujeme 
dopravu jak komfortními autobusy či luxus-
ními limuzínami, tak terénními speciály, his-
torickými veterány nebo i  vozy recesními. 
S  námi se však nemusíte přepravovat jen 
po zemi! Pro nás není problém ani doprava 
vzduchem nebo po vodě! Plánujete svatbu 
nebo jinou významnou oslavu či chcete 
někoho překvapit? Pro vás je určena služba 
Svatební servis. Nabízíme vám pronájem 
luxusních vozů s řidičem pro nevěstu, ženi-
cha, svatebčany. Přeneste starosti spojené 
s  dopravou na nás a  užijte si svůj svateb-
ní den. Doprava luxusními či historickými 
vozy řízenými profesionálními řidiči, povýší 
vaši slavnostní událost na nezapomenutel-
ný zážitek!

Catering – Naše dobrá znalost pro-
středí a  14 let zkušeností je zárukou, že 
dostanete to, co si opravdu přejete. Může-
me vám zajistit jak kompletní cateringové 
služby pro rauty, bankety, koktejly, svatby, 
plesy, párty, zahradní slavnosti, kongre-
sy, prezentace firem, semináře, zasedání 
a  firemní oslavy, včetně kompletního stra-
vování nebo dle vašich přání a  finančních 
možností doporučíme to nejvhodnější ca-
teringové řešení. Zajistíme vše, od stylové 
akce na míru včetně velkolepé hostiny s bo-
hatým programem, exkluzivními úpravami 
pokrmů a nápojů, dekorací a kostýmů, cho-
reografií i výzdobou k danému tématu, pár-
ty stanů, nábytku apod. až po jednoduché 
grilování či opékání špekáčků na tábořišti.

Půjčovna vybavení – Potřebu-
jete půjčit párty stany či stoly a  židle pro 
vaši firemní akci? I na vás na všechny jsme 
připraveni! Menší poptávky zvládáme vlast-
ními silami. Ty větší ve spolupráci s našimi 
partnery.

Kontaktujte nás s vašimi 
konkrétními požadavky!

Jarmila I. Šuláková & CM Javořina

PříPRaVa a oRgaNIZaCe ZÁ žITKoVýCh aKCí 
a PRogRaMů

PříPRaVa a oRgaNIZaCe ZÁ žITKoVýCh aKCí 
a PRogRaMů

Moderování – Spolupracujeme jak 
s cenově dostupnějšími lokálními moderátory, 
tak s  profesionály, která pravidelně slýcháváte 
z českých rádií, vídáváte v televizi nebo potká-
váte na sportovních, kulturních či zábavných 
akcích. Dle vašich specifických požadavků Vám 
zajistíme moderátora na vaši konferenci, firem-
ní akci či zábavný večer nebo festival.

Hudební servis & zvučení – Ke 
kvalitní hudbě patří samozřejmě i kvalitní zvu-
kaři. Dle specifických požadavků či finančních 
možností vaší akce vám nabídneme nejvhod-
nější zvukové řešení od reprodukované hudby, 
DJ až po ty nejnáročnější živé kapely. Zajišťuje-
me zvučení jak velkých akcí, jako jsou festivaly 
a koncerty tak i malých firemních či společen-
ských programů a akcí, konferencí či přednášek.

Štěpán Škorpil – sportovní komentátor
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Valašská královská univerzita
Fakulta pálení a slivovicových věd

uděluje

DIPLOM
 kerým hlavy staroslavné Valašské královské univerzity

právoplatně stvrzujú, že:

Franta Cajdoch
úspěšně složil zkoušku a přiznává se mu titul akademický

Špiritus Doctoris
zkráceně

ŠpDr.

  Za Valašskou královskou univerzitu:
 razítko

.............................................

STUDUJTE NOVÉ AKTIVITy!

ZÍSKEJTE ZÁPOČTy, TITULy, 
DIPLOMy A CENy!

ZAZÍJTE, CO JSTE JEŠTě 
NEZAžILI!

ZÁžITKoVÁ uNIVeRZITa (Fakulty aktivit a zážitků, historických a přírodních věd, 
gastronomie apod.) – MoTIVaČNě VZdělÁVaCí MaRKeTINgoVÁ PlaTFoRMa

Cena bez dPh/rok

Noví klienti stálí klienti

licence „studijní místo“
Studijní místo získá razítko fakulty se svým označením a bude formou fotografií, kontaktu, popisu své nabídky, prezentováno na webových 
stránkách fakulty. Zástupce bude jmenován „profesorem“ fakulty. Fakulta jako celek bude prezentována i v ostatních elektronických a tištěných 
médiích společnosti VK, s r. o. (www.valasske-kralovstvi.cz, www.balickyzazitku.cz, Zážitkových novinách) a v marketingové kampani k projektu.

5 000 Kč 4 000 Kč

licence „Kampus“
Místo s více aktivitami „studijními předměty“(Kampus získá razítko fakulty se svým označením a bude formou fotografií, kontaktu, popisu své 
nabídky, prezentován na webových stránkách fakulty. Zástupce bude jmenován „profesorem“ fakulty.) Fakulta jako celek bude prezentována 
i v ostatních elektronických a tištěných médiích společnosti VK s r. o. (www.valasske-kralovstvi.cz, www.balickyzazitku.cz, Zážitkových novi-
nách) a v marketingové kampani.

7 000 Kč + 
1 500 Kč za každou 
další aktivitu/rok

5 000 Kč

licence „Zážitková škola“
UNIVERZITA připravuje pro školy, dětské skupiny a rodiny s malými dětmi ZÁŽITKOVOU ŠKOLU. Cena za zapojení do Zážitkové školy je pro Studijní 
místa a kampusy jen 4 000 Kč! Každé studijní místo zážitkové školy získá razítko se svým označením a bude formou fotografií, kontaktu, popisu 
své nabídky, prezentován na webových stránkách Zážitkové školy. Zástupce bude jmenován „profesorem“ Zážitkové školy.) Zážitková škola jako 
celek bude prezentována i v ostatních elektronických a tištěných médiích společnosti VK s r. o. (www.valasske-kralovstvi.cz, www.balickyzazit-
ku.cz, Zážitkových novinách) a v marketingové kampani.

7 000 Kč + 
1 500 Kč za každou 
další aktivitu/rok

4 000 Kč + 
1 500 Kč

aktivita/rok pro 
studijní místa 

a kamusy Fakulty 
aktivit a zážitků

akce! Pro studijní místa a kampusy do vyskladnění starých zásob studijní materiály zdarma!

ZÁ žITKoVÁ uNIVeRZITa

VýběR Z PRogRaMů PRo FIRMy a sKuPINy, KTeRÉ JsMe RealIZoValI

PříPRaVa a oRgaNIZaCe ZÁ žITKoVýCh aKCí,
PRogRaMů a ZÁ JeZdů PRo VaŠe KlIeNT y

2012
•	 Rodinné	 centrum – Emigrace do Valašského 

království, Štramberk

2011
•	 Continental	 Automotive – Continental 

Automotive event, Vřesina
•	 Castrol – Studium na fakultě pálení a slivovico-

vých věd, pasování na občany Valašského kálov-
ství, Trojanovice

•	 Siemens – Valašské hry a Studium na fakultě 
pálení a slivovicových věd, Trojanovice

•	 Schott – Pasování na občany VK, Trojanovice
•	 ITC	 Travel	 &	 Conference – Studium na 

Valašské královské univerzitě – Fakulta aktivit 
a zážitků, Pustevny

•	 Holding	SYNOT – Valašské hry, Kyčerka
•	 Siemens – Studium na Valašské královské univer-

zitě – Fakulta aktivit, Trojanovice, Pustevny
•	 Arcelor	Mittal – Studium na Valašské královské 

univerzitě, Štramberská Trúba, Štramberk
•	 MBG	 GROUP – Pasování na občany Valašského 

království, Trojanovice

2010
•	 ČSOB – Valašské hry, Trojanovice
•	 Microsoft – Pasování na občany Valašského krá-

lovství, Kohútka, Nový Hrozenkov
•	 Hyundai – Kia Venga je doma v MS kraji, Ostrava
•	 Hutníci – Pasování na občany VK, Trojanovice
•	 Českomoravská	stavební	spořitelna – Valašské 

hry, Trojanovice
•	 Poker – Pasování na občany VK, Trojanovice
•	 International	meeting	AKU	Italia – Štramberk
•	 Castrol – Studium na Valašské královské univerzi-

tě, Štramberk, Trojanovice
•	 Boehringer – Studium na fakultě pálení a sli- 

vovic. věd, Pasování na občany VK, Trojanovice
•	 Bayer – Studium na fakultě aktivit – Valašské hry, 

Rožnov p. R.
•	 Dalkia	 – Studium na fakultě aktivit a zážitků, 

Trojanovice
•	 Simply	You – Studium na fakultě pálení a slivovi-

cových věd, Studium na fakultě aktivit, Rožnov p. 
R., Štramberk

2006–2009
•	 Valašské	zimní	manévry – Pustevny
•	 Studium	 na	 fakultě	 pálení	 a	 slivovicových	

věd na Turistické chatě Dr. Hrstky, Štramberk

•	 Outdoored – Prezentace projektu Zážitková uni-
verzita, Chata Dr. Hrstky, Štramberská Trúba

•	 Štramberské	hradní	akce
•	 Grilování	 &	 Studium	 na	 fakultě	 pálení 

a slivovicových věd, Štramberská Trúba
•	 Studium	 na	 fakultě	 pálení	 a	 slivovicových	

věd, pasování na občany Valašského království, 
Luhačovice

•	 Studium	na	Zážitkové	univerzitě	v	Karviné
•	 ISA	 Hardware – Studium na Valašské královské 

univerzitě, Trojanovice, Štramberk, Kopřivnice
• TaTRa baNKa – RZb group – Den aktivit ve 

VK, Studium na fakultě pálení a slivovicových věd, 
Pasování na občany VK, Rožnov p. R.

•	 Merck	Pharma – Pasování na občany Valašského 
království, Luhačovice

•	 Svatba	na	Štramberské	Trúbě
•	 ARR,	a.	s. – Valašské horské manévry, Lysá hora
•	 ESET	 STYLE,	 s	 r.	 o. – Výprava do Valašského 

království, aneb den studia na fakultách Valašské 
královské university, Soláň

• gipex, spol. s r. o. – Exkurze do Distillery landu 
a Studium na fakultě pálení a slivovicových věd, 
Luhačovice

•	 Polský	 dům	 –	 zemědělská	 technika,	 s	 r.	 o. 
– Studium na fakultě pálení a slivovicových věd, 
Ostravice

•	 Refrasil – Studium na Fakultě pálení a slivovi-
cových věd VKU a pasování na občany Valašského 
království, Trojanovice

•	 LG – Studium na Fakultě pálení a slivovicových věd 
VKU a pasování na občany Valašského království, 
Svatá Kateřina

•	 ČSOB	Frýdek-Místek – Studium na Fakultě pále-
ní a slivovicových věd, Trojanovice

•	 Deza – Studium na Fakultě pálení a slivovicových 
věd VKU a pasování na občany VK, Rožnov p. R.

•	 VOZO	 Zvolen – Studium na Fakultě pálení 
a slivovicových věd VKU/ Vizovice 11.10.2008

•	 eD’	system	Czech,	a.	s.	– Studium na Fakultě pá-
lení a slivovicových věd VKU a pasování na občany 
Valašského království, Trojanovice 

•	 DHL – Adrenalinový dýchánek nejen s křídly…
•	 Město	 Frenštát	 p.	 R.,	 Valašské	 království	 – 

Festival Fórum – Valachyjáda/ Frenštát p. R.
•	 ČEVAS	– Den otevřených dveří
•	 ČEVAS	– Den plošin
•	 Autocont – Výprava do Valašského království 

aneb víkend plný zážitků
•	 Mapei	– Studium na fakultě pálení a pasování na 

občany VK, Den studia na fakultách VKU
•	 Statutární	město	Ostrava – Prezentační den
•	 Průmyslové	podlahy	Plaček,	 s	 r.	 o. – Výprava 

do Valašského království, aneb den studia na fa-
kultách Valašské královské univerzity, Pustevny, 
Rožnov p. R. 

•	 Město	 Frenštát	 p.	 R. – Prezentační den, 
Staroměstské náměstí, Praha

•	 Město	 Kopřivnice	 – Za zážitky pro 7 smyslů:  
Historická jízda, Skákací boty a sjezd na terénních 
koloběžkách, Vodní aktivity na Větřkovické přehra-
dě, Přemostění a slaňování

•	 Printo – Akce Printo, Rožnov p. R., Frenštát p. R.
•	 Vesuvius – Pasování na Valachy, Rožnov p. R.
•	 Sajlet	 &	 partners	 (TMobile) – Pasování na 

Valachy, Vizovice
•	 ATIC	a	Magistrát	města	Zlín – Konference ATIC  

– studium na Fakultě pálení a slivovicových věd, 
pasování, doprovodné hry, Vizovice

•	 Zentiva – Pasování na Valachy, Vizovice
•	 Czechtourism – Famtrip zahraničních novinářů 

a delegátů CK – pasování a studium na Fakultě 
pálení a slivovicích věd, Rožnov p. R.

•	 CK	 Pressburg,	 s	 r.	 o. – Pasování na Valachy, 
Rožnov p. R.

•	 Strabag	 Societas	 Europea – Stát sa Valachem 
není enem tak, Trojanovice

•	 OBO	 Bitterman – Studium na Fakultě pálení a 
slivovicových věd, Horní Bečva

•	 Wienerberger	 cihlářský	 průmysl,	 s	 r.	 o., 
Rožnov p. R.

•	 Datasoft	informační	systémy,	s	r.	o.	– Studium 
na Fakultě pálení a slivovicových věd, Čeladná

•	 Matador	 Púchov – Pasování na Valachy, Nový 
Hrozenkov 

•	 DATEC	retail	solutions,	s	r.	o.	– Stát sa Valachem 
není enem tak, Velké Karlovice

•	 RS	Sepetná	– Studium na Fakultě pálení a slivovi-
cových věd, Ostravice

•	 Printo,	s	r.	o.	– Vypravte se do Švestkozemě, aneb 
den plný zážitků, Frenštát p. R. 

•	 IMA	production,	s	r.	o.	– Škofin open, Vizovice
•	 Město	Rožnov	– Bezhraniční Valašení – Valašské 

hry, Chata Kohútka, Nový Hrozenkov
•	 Ostroj	Opava
•	 Česká	spořitelna
•	 Univerzita	Tomáše	Bati
•	 Omnimedia	 –	 Wienerberger	 – Audience ve 

Valašském království
•	 Remoska,	a.	s.	– Oslavy výročí založení firmy 
•	 Triton	safe	– Oslavy výročí založení firmy
•	 Danfoss
•	 Servier,	 s	 r.	o.	– Studium na na fakultě pálení 

a slivovicových věd, Rožnov p. R.

 a mnohé další
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Areál hradu Štramberk
Štramberská Trúba

Otevírací doba Štramberské Trúby
květen–září denně 9.00–19.00 h. nebo déle

duben a říjen denně 9.00–17.00 h. nebo déle

listopad–březen so–ne 10.00–16.00 h. nebo déle

CENy VSTUPNÉHO:
Dospělí: 35 Kč, děti do 6 let zdarma, od 6 do 15 let: 25 Kč

V případě pěkného počasí a zájmu návštěvníků je otevřeno dle potřeby. Mimo 
tuto otevírací dobu je možno objednat prohlídku Štramberské Trúby za popla-
tek 1 000 Kč + cena vstupenky. Prohlídky objednávejte na tel. +420 774 668 045, 
nebo truba@valasske-kralovstvi.cz

Štramberská Trúba
Kopec 77, 742 66 Štramberk
tel.: +420 774 668 045  
e-mail: truba@valasske-kralovstvi.cz
web: www.stramberskatruba.cz
 stramberskatruba
 Štramberská Trúba
GPS: N: 49˚35'32.29", E: 18˚6'58.31"

www.stramberskatruba.cz12

• Řemeslné výrobky a suvenýry;
• minerály a kamenná bižuterie;
• výrobky kovářské, keramické i dřevořezbářské;
• medové svíčky, medy a medoviny;
• ruční papír;
• ručně vyráběná mýdla;
• zvonky, zakuřovaná keramika;
• koutek Valašského království.

Vše k vidění i k zakoupení v naší galerii, která má stejnou
otevírací dobu jako Štramberská Trúba

Prodávané zboží je možno zakoupit i v našem e-shopu
„Královský jarmark“ na www.kralovskyjarmark.cz

Další služby
• prodej vstupenek na Štramberskou Trúbu;
• prodej suvenýrů;
• netradiční prohlídky Trúby;
• organizace vašich programů a akcí;
• svatby;
• informační služby;
• Trúba internet zdarma;
• půjčovna dalekohledů;
• půjčovna stolních her;
• úschovna zavazadel;
 a další.

Prodejní galerie lidového řemesla v Jaroňkově útulně

Jaronkova útulna

Objevte hrad Štramberk – 4. nejkrásnější památ-
ku v ČR*. Hrad Štramberk stojící na skalnatém vr-
cholu tzv. Zámeckého kopce tvoří dominantu ne-
jen malebného městečka Štramberk, nad jehož 
severozápadním okrajem historického centra se 
tyčí, ale celého Valašského království.
Kdy a kým byl Strahlenberg založen, není známo. 
V polovině 14. století byl hradem zeměpanským, 
majícím chránit zemské hranice. Roku 1359 dal 
markrabě Jan – bratr Karla IV. obehnat podhradí 
městskou zdí a povýšil ho na město. Dalšími držiteli 
hradu byly rody pánů z Kravař, Cimburka, Bosko-
vic a rod Žerotínů. Po bitvě na Bílé hoře roku 1620 
připadlo štramberské panství Jezuitům, po zru-
šení tohoto řádu Tereziánské akademii ve Vídni.
Zásluhou štramberského lékaře Dr. Adolfa Hrstky 
byl hrad roku 1902 restaurován, věž opatřena 
střechou, ochozem a schody. V té době byla také 
postavena turistická útulna „U Jaroňků“. Nyní je 
hrad majetkem města Štramberk.

*Anketa O nejkrásnější památku ČR serveru iDNES.cz 
a MF DNES, rok 2011

Náš tip: přímo ve věži je umístěna výsta-
va „Cesta do paměti Štramberské Trúby“

www.stramberskatruba.cz

ˇ
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PRO FIRMy
• Využijte tohoto jedinečného místa pro vaši 
firemní akci, prezentaci, školení či večírek. 
Pozvěte své obchodní partnery a  připravte jim nezapomenutelný 
zážitek u nás na hradě! Občerstvení zajistíme, program připravíme, 
úsměv a spokojenost zaručíme!

• Teambuilding a teamspirit: Hledání štramberského 
pokladu hravou formou s porcí adrenalinu a zábavy. Každý si přijde 
na své a díky společným soutěžím se utuží vazby ve vašem kolektivu. 
Program vám ušijeme na míru. Dějištěm programu nemusí být pouze 
Štramberská Trúba. Navíc vám můžeme zajistit i ubytování ve stylo-
vých roubenkách či luxusním hotelu, stačí si vybrat!

14

Turistická chata Dr.Hrstky

Obvyklá otevírací doba Chaty Dr. Hrstky
květen–září denně 10.00–20.00 h. nebo déle

duben a říjen denně 11.00–19.00 h. nebo déle

listopad–březen pátek
sobota–neděle

16.00–20.00 h. nebo déle
11.00–20.00 h. nebo déle

Zavírací doba není pevně stanovená. Je-li zábava v plném proudu, budeme 
s vámi až do konce!

Turistická chata Dr. Hrstky
Informace/rezervace:
+420 777 663 474
chatahrstka@valasske-kralovstvi.cz 
web: www.stramberskatruba.cz
 Hrstkova chata

Tomáš Harabiš
školník

KAMPUS
ZÁŽITKOVÉ UNIVERZITY

A ZÁŽITKOVÉ ŠKOLY

Brno

Praha

Česká republika

Ostrava

Štramberk

Jeskyně Slámova sluj Při kopání základů pro Hrstkovu 
chatu byla objevena ve vápencových útesech jeskyně hluboká 60 metrů. 
Tedy asi niveau štramberského náměstí. Nazvaná byla „Slojí Slámovou“. 
Pro svou nebezpečnost není volně přístupná, ale přesto máte možnost 
do ní nahlédnout skrze mříž. Vstup je zdarma.

Vinný sklep pod Trúbou V  našem vinném sklípku na-
jdete jak vynikající vína předních moravských vinařství, tak z  celého 
světa. Nabízíme vám vynikající a cenově dostupná vína sudová, stolní 
a odrůdová, ale i dražší přívlastková a oceněná. Vína můžete ochutnat 
i v turistické Chatě Dr. Hrstky. Ochutnávky se sommelierem prosím ob-

jednávejte a rezervujte na tel. 571 655 196. Jak může vaše degustace probíhat zjistíte také 
na stránkách www.balickyzazitku.cz „Cesta za poklady vinného sklepa pod Trúbou“.

Jeskyně Slámova sluj

Vinný sklep pod Trúbou

Turistická chata Dr. Hrstky – historie V roce 1925 slavil štramberský odbor KČT 30 let své činnosti. U této příležitosti čle-
nové odboru zprovoznili 2 budovy – restaurovanou útulnu „Jaroňkovu“ pod Trúbou (dříve „U Mědínků“) a nově postavenou „Chatu Rašínovu“, která 
někdy po II. světové válce byla přejmenována na „Chatu Dr. Hrstky“. Tato budova téměř kopíruje původní umístění tzv. dolního hradního paláce, 
z něhož vedl padací most do druhé z budov pod Trúbou (horní palác), který stál zhruba v místech dnešní Jaroňkovy útulny.

PRO KAžDÉHO
Nabídneme vám kompletní zázemí chaty Dr. Hrstky, zajistíme zase-
dací pořádek, výzdobu i technické zázemí. K dispozici je vlastní data-
projektor, plátno i audio zařízení s mikrofonem. Na objednávku vám 
připravíme jakýkoliv hlavní chod. Možnost venkovního grilování, 
opékání špekáčků, netradičního výstupu na Štramberskou Trúbu, či 
jakýkoliv zábavný program šitý na míru.

Přijďte si k nám posedět a občerstvit se ve stylové 
Chatě Dr. Hrstky a její Dřevjance na hradbách

• Sleva až 50 % od 18.00 do 19.00 hodin každý pátek 
a sobotu • opékání, grilování • pořádání cestovatel-
ských přednášek • Free Wifi • vodní dýmka • improvi-
zované hudební večery (k dispozici pianino, kytary, 
akordeon) • studium na Fakultě pálení a  slivovico-
vých věd • zajištění ubytování ve Štramberku…

Co vám můžeme dále nabídnout?
PRO ŠKOLy
• Hradní zážitková škola: Využijte naší Hradní školy 
a akademie a užijte si den u nás na hradě, zapojte se do zajímavých 
aktivit a najděte ukrytý štramberský poklad!

• Pořádání přednášek, škola v přírodě: Nabízíme 
vám zázemí našeho hradu pro pořádání škol v přírodě, studijních před-
nášek či alternativního studia na zajímavém místě. Kouzelné venkovní 
prostředí a útulné zázemí Chaty Dr. Hrstky předurčuje ke kvalitnímu stu-
dijnímu zážitku. Možnost zapůjčení dataprojektoru je samozřejmostí.

www.stramberskatruba.cz www.stramberskatruba.cz
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Naše nabídka pro vás zahrnuje:
•	 Vytipování	vhodného	místa	pro	konání	vaší	sportovní	nebo	kulturní	akce;	
•	 Příprava	vhodných	doprovodných	programů	a aktivit;
•	 Zajištění	dopravy	a veškerých	dalších	služeb;	
•	 Zpracování	nabídky	akce	do	podoby	„Balíčku	zážitků“	a jeho	nabídnutí	prostřednic-

tvím naší prodejní sítě.

JsTe PRůVodCe, INsTRuKToR, MaNažeR 
PRogRaMů ČI ModeRÁToR?
Zapojte se do našeho projektu „lIdÉ 7 sMys-

lů – PeoPle oF 7 seNses“.
Rozšiřujeme řady našich kolegů a spolupracov-

níků. Hledáme externí manažery našich akcí 
a programů, zkušené průvodce cestovního ruchu 

pro naše zahraniční aktivity a zájezdy, moderátory, or-
ganizátory. Máte-li zájem s námi spolupracovat, zašlete nám 

několik informací o sobě. Dotazník pro zájemce najdete na www.balickyzazitku.cz. 

JsTe PosKyToVaTel aKTIVIT ČI JINýCh 
služeb CR? KaPela? KoČoVNÉ dIVadlo? 
uMěleC? MÁTe ZÁJeM o dlouhodobou 
sPoluPRÁCI s NaŠí ageNTuRou a CK?
Zapojte se do našich projektů „aKTIVITy PRo 
7 sMyslů – aKTIVITIes FoR 7 seNses“ či

„ZÁžITKy PRo 7 sMyslů – eXPeRI-
eNCes FoR 7 seNCes“.

Náš marketing se cíleně zaměřuje na firmy, te-
maticky zaměřené zájmové skupiny, PR agentury, 

cestovní agentury a  kanceláře, zahraniční cestovní 
kanceláře nabízející skupinové poznávací a pobytové zájez-

dy. Poskytovatelům ubytovacích, gastronomických a ostatních turistických i kulturních 
a uměleckých služeb proto může naše společnost nabídnout zejména:
•	 Uzavření	smlouvy	na	prodej	vašich	služeb,	produkcí	a vystoupení;
•	 Doplnění	vašich	www	stránek	prodejním	systémem	na	prodej	vybraných	„Balíčků	

zážitků“ tzv. affiliatem. 
•	 Vytvoření	„Balíčku	zážitků“	s využitím	vašich	kapacit	a služeb	a jejich	cílený	marke-

ting prostřednictvím affiliatů, XML exportů, apod. 
•	 Cílený	marketing	vámi	poskytovaných	služeb	partnerským	CK	v ČR	i v zahraničí;	
•	 Výrobu	vašich	originálních	propagačních	a informačních	materiálů	a suvenýrů	–	le-
táků,	pohlednic,	nálepek,	razítek,	pamětních	listů,	triček,	hrníčků	apod.;	

•	 Prodej	našich	produktů	dle	vašeho	výběru	a možností	ve	vašem	zařízení;
•	 Vaši	prezentaci	a propagaci	v produktech,	aktivitách	a kampaních	naší	společnosti	–	

Zážitkové noviny, stránky www.balickyzazitku.cz a www.valasske-kralovstvi.cz…
•	 Zřízení	pasové	kontroly	na	vašem	místě	(součást	motivační	akce	„Putování	po	báječ-
ných	aktivitách“);

•	 Zřízení	studijního	místa	Zážitkové	univerzity	a Zážitkové	školy;
•	 Přípravu,	administraci	a monitoring	vašich	projektů	CR	i pro	grantová	schémata	EU;
•	 Vaši	multimediální	prezentaci	v naší	internetové	televizi	www.valasske-kralovstvi.tv	

Zajímá Vás, co nového se chystá? Přihlaste se k odběru novinek formou „e-holubů“.
Váš tým CK VK

lehnout! Podrobnější informace o  výše nabízených službách naleznete také v  našem 
produkčním centru nebo využijte náš poptávkový formulář na www.balickyzazitku.cz!
 

JsTe obeC, MěsTo, KRaJ ČI sTÁT, KTeRý ChCe 
PoMoCI s RoZVoJeM CesToVNího RuChu?
Zapojte se do našeho projektu „MísTa PRo 
7 sMyslů – PlaCes FoR 7 seNses“.

V  souvislosti s  naplněním cílů vašich strategií rozvoje ces-
tovního ruchu vám můžeme nabídnout spolupráci 

při realizaci společných projektů cestovního ruchu. 
Spolupráce	může	spočívat	například:	•	Ve	vaší	prezen-

taci a propagaci v produktech, aktivitách a kampaních naší 
společnosti – Zážitkové noviny, stránky www.balickyzazitku.cz 

a www.valasske-kralovstvi.cz, Místa pro 7 smyslů – Places for 7 senses, Zážitková 
univerzita	pro	cestovatele	a objevitele,	Putování	po	báječných	místech	apod.;

•	 V komplexním	řešení	problematiky	cestovního	ruchu	ve	vaší	obci,	městě	či	regionu;
•	 V tvorbě	vašich	produktových	balíčků	a v jejich	cíleném	marketingu	prostřednictvím	
affiliatů,	XML	exportů,	eventů	apod.	(více	na	www.balickyzazitku.cz);

•	 V tvorbě	vašich	originálních	propagačních	a informačních	materiálů;
•	 V přípravě	vašich	projektů	cestovního	ruchu	i pro	grantová	schémata	EU,	jejich	admi-
nistrace	a monitoring;

•	 Ve	sběru	a zpracování	dat	pro	vaše	projekty;
•	 V organizaci	seminářů,	workshopů,	famtripů,	prezentačních	dnů,	zábavných	a spor-
tovních	akcí	a festivalů	apod.;

•	 V prezentaci	vašich	multimediálních	prezentací	v naší	internetové	televizi
	 www.valasske-kralovstvi.tv	apod.;	

JsTe FIRMou ČI PořadaTeleM FIReMNíCh 
aKCí ČI KoNgResů?
Vyzkoušejte naší nabídku „ZÁžITKů PRo 7 
sMyslů – eXPeRIeNCes FoR 7 seNses“.

Hledáte jen zábavu či hlubší vzdělávací program? Potřebuje-
te stmelit kolektiv (teamspirit či teambuilding) nebo 

chcete pro vaše zaměstnance či obchodní partne-
ry zorganizovat firemní akci nebo „firemní zájezd“? 

Naše	nabídka	pro	vás	zahrnuje:	•	Zajištění	vhodných	pro-
stor	pro	pořádání	firemních	akcí,	kongresů	a konferencí;	

•	 Zpracování	programu	akce	dle	vašich	přání	a požadavků;
•	 Zajištění	ubytování	a veškerých	dalších	služeb	za	výhodných	cenových	podmínek;	
•	 Zajištění	komplexní	produkce	akce	a konferenčního	servisu;
•	 Grafické	zpracování	a tisk	tiskovin	–	pozvánky,	prospekty,	prezentační	CD	apod.
•	 Zpracování	nabídky	programu	pro	vašeho	klienta;
•	 Poradenství	s výběrem	vhodných	doprovodných	aktivit;	
•	 Vytvoření	produktů	CR	na	míru	do	vašich	prezentačních	katalogů.

JsTe PořadaTelÉ sPoRToVNíCh Nebo
KulTuRNíCh aKCí a PRogRaMů?

Zapojte se do našeho projektu 
„aKCe PRo 7 sMyslů – 
eVeNTs FoR 7 seNses“.

ZÁŽITKY PRO

EXPERIENCES FOR

AKTIVITY PRO

AKTIVITIES FOR

AKCE PRO

EVENTS FOR

LIDÉ

PEOPLE

SEDMI SMYSLŮ

OF SEVEN SENSES

MÍSTA PRO

PLACES FOR

INFoRMaCe o MožNosTeCh obChodNí sPoluPRÁCe s CK ValaŠsKÉ KRÁloVsT Ví, s r. o.

Naše společnost vám nabízí řadu možností spolupráce. Realizujeme aktivity zejména 
v oblasti grafického designu, cestovního ruchu, kulturní a umělecké produkce, marke-
tingu, řešení www stránek a regionálního rozvoje. Spolupracujeme jak s domácími i za-
hraničními cestovními kancelářemi, agenturami a firmami, tak s místními organizátory 
sportovních a kulturních akcí, programů, konferencí a kongresů i s drobnými poskyto-
vateli služeb. Naše projekty a produkty jsou charakteristické zejména svou originalitou, 
nápaditostí, kreativitou, efektivitou a udržitelností. Přežily vždy všechny „politické tren-
dy“, výměny vlád a za dobu své existence se staly ucelenou platformou, prostřednictvím 
které každý rok desetitisíce návštěvníků objevuje zajímavá místa, aktivity a akce regio-
nů, ve kterých působíme. Záleží jen na tom, kdo jste a co chcete…

Aktuálně bychom Vám chtěli nabídnout některou 
z těchto konkrétních forem spolupráce:

Zřízení prodejního místa – galerie polodrahokamů,
kamenů a uměleckých řemesel
Máte zájem rozšířit svou nabídku suvenýrů a zboží o atraktivní sortiment polodrahoka-
mů? Připravíme a vybavíme Vám prodejní místo, poradíme a vybereme vhodný sorti-
ment! Pro bližší informace volejte 774 668 045!

Nabídněte svým hostům ty nejlepší medoviny a medové 
výrobky z Valašského království!
Připravíme a vybavíme Vám prodejní místo, poradíme a vybereme vhodný sortiment! 
Pro bližší informace volejte 774 668 045!

JsTe hoTel ČI PeNZIoN,
KTeRý s NÁMI ChCe sPoluPRaCoVaT?
Zapojte se do našeho projektu „hoTely PRo 
7 sMyslů – hoTels FoR 7 seNses“

Naše nabídka pro vás zahrnuje:
•	Uzavření	provizní	smlouvy	na	prodej	vašich	uby-
tovacích	kapacit;

•	 Doplnění	 vašeho	webu	 prodejním	 systémem	 na	
prodej „Balíčků zážitků“ tzv. affiliatem nebo systémem 

na prodej přes recepci. Místa s  nadstandardní nabídkou aktivit 
budou	moci	získat	certifikované	označení	„Místa	pro	7	smyslů	–	Places	for	7	senses“;

•	 Vytvoření	„Balíčků	zážitků“	s využitím	vašich	kapacit	a služeb	a jejich	cílený	marke-
ting	prostřednictvím	affiliatů,	XML	exportů,	apod.	(více	viz	www.balickyzazitku.cz);

•	 Organizaci	akcí	a programů	pro	vaše	klienty	(programy	pro	firmy,	skupiny,	VIP	klien-
ty,	významná	výročí	apod.); Z každé akce vám vyplácíme provizi!

•	 Výrobu	vašich	originálních	propagačních	a informačních	materiálů	a suvenýrů	–	le-
táků, pohlednic, nálepek, razítek, jídelních lístků, pamětních listů, triček, hrníčků 
apod.	na	zimu	nebo	na	celou	sezonu;

•	 Prodej	našich	suvenýrů	dle	vašeho	výběru	ve	vašem	zařízení;
•	 Vaši	prezentaci	a propagaci	v produktech,	aktivitách	a kampaních	naší	společnosti	

VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ – Zážitkové noviny, www stránky www.balickyzazitku.cz 
a www.valasske-kralovstvi.cz	apod.;

•	 Zřízení	studijního	místa	Zážitkové	univerzity	a Zážitkové	školy;
•	 Přípravu,	administraci	a monitoring	vašich	projektů	cestovního	ruchu	i pro	grantová	
schémata	EU;

•	 Organizaci	 seminářů,	workshopů,	 famtripů,	prezentačních	dnů,	zábavných	a  spor-
tovních	akcí	a festivalů	apod.;

•	 Vaši	multimediální	prezentaci	v naší	internetové	televizi	www.valasske-kralovstvi.tv	
V případě dotazů či zájmu nás neváhejte kontaktovat.

MáTE	WEBOVé	STRáNKY
a ChCeTe sI PřIVydělaT?
Nechte své stránky vydělávat! Zapojte se do 
našeho	projektu	„WEBY	PRO	7	SMYSLŮ	–	WEBS	
FoR 7 seNses“.

Staňte se malou cestovní agenturou – prodávejte naše 
Balíčky zážitků! Systém je úplně jednoduchý – nic 

se nikde nekopíruje, nic se nikde neprogramuje, 
o nic se nemusíte starat. Při prodeji Balíčku zážitků 

z vašich stránek se vám na váš účet jen připisují provize. 
Systém je vhodný zejména pro hotely, penziony, provozovatele 

aktivit, drobné poskytovatele služeb cestovního ruchu i majitele internetových dárko-
vých či outdoorových obchodů. Nabízíme vám dvě základní možnosti spolupráce:
1. affiliate systém. Jednoduchá možnost umístění nabídky Balíčků zážitků na váš 
web. Nevyžaduje žádné programování, jen na své stránky umístíte iframe stránku. 
O všechno ostatní se staráme my. Vy pouze získáváte provizi z uskutečněných nákupů 
klientů. Affiliate systém lze integrovat do jakýchkoli stránek.
2. Poskytneme vám denně aktualizovaný XMl soubor pro váš eshop. Stále tak 
budete mít naši aktuální nabídku Balíčků zážitků ve vašem eshopu. Můžete prodávat 
celý sortiment našich Balíčků zážitků nebo jen vybrané Balíčky dle vaší volby. Balíčky 
lze vybrat jakkoliv (např. dle lokality, kategorie, …).
Máte li zájem o více informací, kontaktujte nás. Těšíme se na spolupráci s vámi!

JsTe CesToVNí KaNCelÁř ČI ageNTuRa 
a MÁTe ZÁJeM o NaŠe služby?
Zapojte se do našeho projektu „PaRTNeřI 
PRo 7 sMyslů – PaRTNeRs FoR 7 seNses“.

Hledáte pro vašeho klienta zábavu či hlubší vzdělávací 
program? Potřebujete stmelit jeho kolektiv (team-

spirit či teambuilding) nebo chcete pro jeho 
zaměstnance či obchodní partnery zorganizovat 

firemní akci nebo „firemní zájezd“ (incentivní turisti-
ka)? Naše nabídka pro vás zahrnuje:

•	 Doplnění	vašich	www	stránek	prodejním	systémem	na	prodej	
„Balíčků	zážitků“	tzv.	affiliatem	nebo	systémem	na	pultovní	prodej;

•	 Zpracování	nabídky	programu	pro	vašeho	klienta;
•	 Poradenství	s výběrem	vhodných	turistických	cílů,	kvalitních	ubytovacích	a gastro-

nomických služeb a vhodných aktivit. 
•	 Vytvoření	produktů	CR	na	míru	do	vašich	katalogů.	Produkt	můžeme	zpracovat	i do	

podoby „Balíčku zážitků“ a nabídnout ho prostřednictvím naší prodejní sítě. Velice 
dobře známe oblasti vhodné pro realizaci zejména incentivních zájezdů a máme v lo-
kalitách naše osobní kontakty. Jedná se zejména o Valašské království, ČR, Sloven-
sko, jižní Rakousko, Julské Alpy, Italské Dolomity, Skotsko, Rumunsko, Řecko, Západní 
Turecko, Severní Pákistán (Karakoram&Hindukush), Indii (Ladakh, Sikkim, Himachal 
Pradesh,	indický	Himálaj,	West	Bengal,	Radjasthan,	Goa,	Kerala,	Karnataka),	Indo-
nésii (Sumatra, Jáva, Bali), Nový Zéland, Francouzskou Polynésii (Tahiti, Moorea, Ra-
iatea, Tahaa, Bora Bora), Kanadu (Britská Kolumbie, Yukon, Queebec), USA (Aljaška). 

•	 Organizaci	nápaditých	a kreativních	zážitkových	programů;	
•	 Zajištění	dopravy	a zkušených	průvodců;	
•	 Komplexní	zajištění	organizace	zájezdu	nebo	pobytu;	
•	 Vybavení	CK	a CA	našimi	informačními	a propagačními	materiály	a suvenýry.	
Jsme CK s  12letou tradicí, bohatými zkušenostmi jak v  našem „domácím regionu“ 
Valašském království, tak v  Evropě a  ve světě. Našim partnerům nabízíme zejména 
garanci kvality námi poskytovaných či doporučených služeb. Na nás se můžete spo-

WEBY PRO

WEBS FOR

PARTNEŘI PRO

PARTNERS FOR
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Z á ž i t k y  s e d m i  s m y s l ů

Hlásání z Trúby
na str. 15

VíTá Vás lašská
brána beskyd
na str. 7

souTěž PuToVání Po
báječnýcH mísTecH

a akTiViTácH
na str. 24

akce, akTiViTy, 
TiPy na VýleTy

zážiTkoVá
uniVerziTa

karViná
na str. 19

Program ValašskéHo 
muzea V Přírodě
na str. 4

Hrací karTa Hry
 „Tady mi cHuTná“
na str. 11

jak sTudoVaT na
Valašské králoVské

uniVerziTě
barevná příloha

TiPy na Vaše
balíčky zážiTků

www.balickyzazitku.cz
www.stramberskatruba.cz
www.valasske-kralovstvi.cz
www.zazitkovauniverzita.cz

Beskydy–Valašsko | Zlínsko a Luhačovicko | Kroměřížsko | Ostravsko | Těšínské Slezsko | Opavsko | Poodří | Jeseníky

ic kopřivniceChata Dr. Hrstky
Štramberská Trúba

Vinný sklep
pod Trúbou

Vlčkova palírna 
z Lačnova

C e N í K I N Z e R C e a M a R K e T I N g o V É h o M I X u V P R oJ e K T e C h C K Va l a Š s K É K R Á lo V s T V í
Vážení klienti, uvědomujeme si složitou ekonomickou situaci způsobenou zejména přetrvávající ekonomickou recesí v ČR. Rozhodli jsme se 
proto, že cenu si určíte Vy sami! V případě zájmu o individuální spolupráci, marketingový mix, realizaci zakázky apod., vám zpracujeme 
cenovou nabídku a na ceně se domluvíme.

PoPIs služby CeNy
bannerová reklama www.valasske-kralovstvi.cz nebo www.balickyzazitku.cz
1. PR článek dle volby klienta (text do 400 znaků, 1 fotografie, odkaz na www). zároveň je upoutávka na článek rozeslána 

registrovaným odběratelům v rámci pravidelného informačního servisu e-holub. 
2. Banner svislý 150 × 300 px hlavní strana pravý panel
3. Banner klasický 468 × 60 px hlavní strana prostřední panel
4. Banner čtvercový 125 × 125 px hlavní strana pravý panel
5. Banner nad mapou VK 280 × 60 px hlavní strana prostřední panel
6. Banner 300 × 53 px na vybraných tematicky zaměřených stránkách – Aktivity, kulturní akce, zajímavá místa, tipy na ubyto-

vání, restaurace, výlety atd.

Cenu si určujete vy! 

balíček služeb – marketingový mix „Za zimními zážitky pro 7 smyslů“
•	Reklamní	plocha	v	Zážitkových	novinách	(Akce	a	kultura,	aktivity,	výlety	a	zajímavá	místa)
•	Uvádění	názvu/loga	partnera	v	kampani	CK	VK	zima/jaro	2013
•	Umístění	propagačních	materiálů	v	kancelářích	CK	VK	nebo	jiná	služba	na	míru

 ¹/12 A4 čb (šířka 92 mm × výška 41 mm), partner získá 25 ks
 ¹/12 A4 barva (šířka 92 mm × výška 41 mm), partner získá 25 ks
 ¹/8 A4 čb (šířka 92 mm × výška 64 mm), partner získá 25 ks
 ¹/8 A4 barva (šířka 92 mm × výška 64 mm), partner získá 50 ks
 ¹/4 A4 čb (šířka 92 mm × výška 127 mm), partner získá 50 ks
 ¹/4 A4 barva (šířka 92 mm × výška 127 mm), partner získá 50 ks

Cenu si určujete vy! 

 A4
92 × 127
barva

5 000 Kč + dPh

 A4
92 × 64
barva

3 000 Kč + dPh

 A4
93 × 41
barva

2 000 Kč + dPh

Ceník plošné prezentace v Zážitkových novinách

PoPIs služby CeNy
balíček služeb „Za zážitky pro 7 smyslů“ (na celý rok)
zvýhodněná cena

•	Uvádění	názvu/loga	partnera	v	kampani	CK	VK	2013;
•	Umístění	propagačních	materiálů	v	kancelářích	CK	VK	nebo	jiná	služba	na	míru;
•	Reklamní	plocha	v	Zážitkových	novinách	(Akce	a	kultura,	aktivity,	výlety	a	zajímavá	místa)

 ¹/12 A4 čb (šířka 92 mm × výška 41 mm), partner získá 25 ks
 ¹/12 A4 barva (šířka 92 mm × výška 41 mm), partner získá 25 ks
 ¹/8 A4 čb (šířka 92 mm × výška 64 mm), partner získá 25 ks
 ¹/8 A4 barva (šířka 92 mm × výška 64 mm), partner získá 50 ks
 ¹/4 A4 čb (šířka 92 mm × výška 127 mm), partner získá 50 ks
 ¹/4 A4 barva (šířka 92 mm × výška 127 mm), partner získá 50 ks

Cenu si určujete vy! 

Program vkládání do Zážitkových novin až 5 000 ks Cenu si určujete vy!

Program „do světa s VK“ 
Reklamní plocha v cizojazyčné publikaci „Jak přežít ve Valašském království 2013“ (Materiály jsou distribuovány do zahraničí prostřednictvím zahraničních za-
stoupení ČR, ČCCR, na veletrzích cestovního ruchu apod.)

 ¹/3 A6 barva partner získá 50 ks
 ½ A6 barva partner získá 100 ks
 1 A6 barva partner získá 200 ks

Cenu si určujete vy!

1 A4
188 × 258

barva

12 000 Kč + dPh

 A4
92 × 127

čb

4 000 Kč + dPh

 A4
92 × 64

čb

2 500 Kč + dPh

 A4
93 × 41

čb

1 500 Kč + dPh

1 A4
188 × 258

čb

7 000 Kč + dPh

½ A4
92 × 127
barva

8 000 Kč + dPh

½ A4
92 × 127

čb

6 000 Kč + dPh

Ceny nezahrnují grafické zpracování. s grafickým zpracováním je cena vyšší o 2 000 Kč bez dPh.

Cenu si můžete určit také Vy! Kontaktujte nás!
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d Subjekt obdrží základní propagační a informační materiály určené k označení provozovny – informační letáky, nálepky, prapor VK, valašský klobouk, valašku, 
jmenovací dekret a listinu práv a svobod Valašského království a bude uváděn v propagačních a informačních materiálech VK a na jeho webových stránkách po dobu 
platnosti smlouvy. Existující konzuláty a ambasády VK v ČR roční poplatek 3 000 Kč + 20 % dPh na krytí nákladů spojených s jejich propagací na webových strán-
kách a tiskových materiálech a agendou (zásobování informačními materiály, listování v produktech VK, poštovné, balné).

sTaTuT Cena bez dPh Cena s 20 % dPh

Pasová kontrola: nálepka + sada razítek  od 1 000 Kč od 1 200 Kč 

Imigrační úřad VK d  od 3 000 Kč od 3 600 Kč 

Konzulát VK d od 5 000 Kč od 6 000 Kč 

Ambasáda VK d od 10 000 Kč od 12 000 Kč 

Licence k užívání ochranné známky Valašské království
k označení zboží, či služeb

 Dohodou
dle rozsahu spolupráce

NÁ ZeV služby/PRoduKTu Cena bez dPh dPh

Vytvoření „balíčků zážitků“ s využitím kapacit poskytovatele služeb/aktivit. Produkty budou 
propagovány a prodávány prostřednictvím internetového i tištěného katalogu CK VK s.r.o. a jejich partnerů prostřednictvím tzv. 
„affiliatů“ a nabízeny na cílových trzích (vybraným společnostem). Cena za vytvoření BZ je odvislá od rozsahu prací a počtu affiliatů 
ve kterých jsou BZ umístěny. 

cca 7 000 Kč Cena zahrnuje vytvoření, a gra-
fické zpracování jednoho balíčků (možné 
slevy při zpracování více balíčků apod.)

20

Vytvoření produktu 5 000 Kč/ks 20

grafické zpracování 2 000 Kč/ks 20

Cílený marketing – affiliate/XMl export/integrace do vybraných eshopů 400 Kč/ks/rok (možné slevy při zpracování 
více affiliatů/XML exportů apod.)

20

Překlad do cizích jazyků rodilými mluvčími (aj, Pj, Nj apod.) cca 1 500 Kč/jazyk. Konečná cena je kalkulo-
vána dle rozsahu překládaného textu.

20

Balíčky si můžete prohlédnout na www.balickyzazitku.cz

Vy TVořeNí PRoduKToVÉho balíČKu
– balíČKu ZÁ žITKů a Jeho MaRKeTINg

PoPlaTKy Za ZísKÁNí sTaTuTu „PasoVÁ
KoNTRola, IMIgRaČNí úřad, KoNZulÁT,

aMbasÁda aPod.“ ValaŠsKÉho KRÁloVsTVí
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www.skialpin.cz

Celoroční provoz lanové dráhy
8.00–18.00 h.

SKIALPIN
PuStevNy
Info: www.skialpin.cz

e-mail: pustevny@skialpin.cz
tel.: 556 835 993

Panoráma TV denně živě
Po–Ne 8.00–8.30 hodin na ČT 2

+420 571 655 196 ¢ +420 774 668 011 ¢ info@balickyzazitku.cz ¢ www.balickyzazitku.cz

v a l a Š s K é  K r á l o v s t v í

Plánujete dovolenou, výlet, aktivity, akce, pobyt v této lokalitě?
KontaKtujte naši cestovní Kancelář

Více informací o jednotlivých produktech získáte na našich
webových stránkách níže nebo v naší CK!

objevujte FrenŠ tátsKo, aneb do b e s K y d z a aK tiv ita m i z á ž itK y a z a K ulturou!
t r o j a n o v i c e  ¢ r á z t o K a  ¢ p u s t e v n y  ¢ r a d H o Š ť
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+420 571 655 196 ¢ +420 774 668 011 ¢ info@balickyzazitku.cz ¢ www.balickyzazitku.cz20

¢ Den v dakarském bivaku
¢ loprais Tatra Team – DaKar rIDe
¢ loprais Tatra Team – DaKar rIDe jen pro vás!
¢ letem nad valašským světem
¢ Kovbojské dovednosti
¢ Základy dorozumívání člověka a koně
¢ aktivní den v zimních Beskydech – ráztoka
 – pustevny – radhošť
¢ Chůze na sněžnicích – pro začátečníky i pokročilé
¢ Beskydy na kole aneb cyklozážitky s radegastem
¢ slaňování na pustevnách aneb na lanech v Beskydech
¢ Tarzánie – lanové dobrodružství v Beskydech
¢ Koloběžky a lana s příchutí adrenalinu – pustevny

¢ Koloběžky a lana pro celou rodinu 
– pustevny

¢ motokáry
¢ u valašského mlynáře
¢ Beskydské hory s objektivem
¢ Cyklo výlet Beskydami pro celou rodinu 

– pustevny a okolí
¢ na horském kole kopci i dolinami Beskyd
¢ Okolo Frenštátu ve veteránu
¢ Čas pro krásu
¢ Kompletní proměna
¢ Dokonalé uvolnění

Tipy pro firmy a skupiny
studium na valašské královské univerzitě
¢ Fakulta pálení a slivovicových věd
¢ Fakulta aktivit a zážitků
¢ valachyjáda
¢ pasování na občany vK

Tipy na ubytování
hotel Troyer • hotel ráztoka
hoský hotel radegast
hotel Tanečnica
hotel u lip hotel

studium na fakultě pálení 
a slivovicových věd

studium na valašské královské 
univerzitě horské výpravy a výlety

Zažijte s námi!
 aktivity • akce • Programy • výlety • Pobyty • dovolené

cesty • ZájeZdy • exPedice • balíčky Zážitků

v a l a Š s K é  K r á l o v s t v í

Plánujete dovolenou, výlet, aktivity, akce, pobyt v této lokalitě?
KontaKtujte naši cestovní Kancelář

Více informací o jednotlivých produktech získáte na našich
webových stránkách níže nebo v naší CK!

objevujte FrenŠ tátsKo, aneb do b e s K y d z a a K tiv ita m i z á ž itK y a z a K ulturou!
t r o j a n o v i c e  ¢ r á z t o K a  ¢ p u s t e v n y  ¢ r a d H o Š ť

valašské hry
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CeNíK PRaCí sPoleČNosTI
ValaŠsKÉ KRÁloVsTVí, s r. o.

FoTogRaFICKÉ služby
Potřebujete zajímavé fotografie pro svoji prezentaci? 
Nabízíme vám fotografování vašich akcí našimi profesionálními fotografy. Uděláme výběr a obrázky vám vypálíme na CD či DVD 
i s vaším reklamním potiskem. Naše společnost také za 12 let své existence disponuje vlastní fotobankou s širokým archivem 
fotografií, který můžete využít při tvorbě vašich grafických materiálů.

MaloNÁKladoVý dIgITÁlNí TIsK
+ laMINaCe + VaZba
Rozšířili jsme nabídku služeb Valašského královského grafické-
ho studia o  malonákladový tisk na digitálním multifunkčním 
tiskovém a  kopírovacím stroji Konica Minolta bizhub C253 
a o laminaci. Tiskneme a laminujeme až do formátu A3+

Zpracování zakázky od prvního návrhu až po konečnou realizaci• 
Tisk a distribuce • 
Vysoká kvalita grafi ckých řešení• 
Neotřelý nápaditý design • 
Spolupráce se špičkovými fotografy • 
Bohatý archiv fotografi í • 

sazba reklamních tiskovin, katalogů, novin, časopisů, fotografi cké montáže  a retuše, billboardy, návrhy log, etiket

Valašské královské grafi cké studio, tel.: +420 777 668 033, e-mail: studio@valasske-kralovstvi.cz

formát barevnost tisku Cena

a4

1/0 K text 2 Kč

1/1 K text 4 Kč

1/0 K foto 6 Kč

1/1 K foto 10 Kč

4/0 CMYK 12 Kč

4/4 CMYK 24 Kč

a3

1/0 K 4 Kč

1/1 K 8 Kč

4/0 CMYK 26 Kč

4/4 CMYK 52 Kč

a4 laminace 16 Kč

a3 laminace 28 Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH. Při vyšším nákladu poskytujeme 
množstevní slevy – kalkulaci zašleme na konkrétní poptávku.

Ctûní hosté, zde si raãte vybrati:
nápojov˘ lístek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 2
jídelní lístek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 3 – 5
bowling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 6
pokoufieníãko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 7

� V‰eobecn˘ oznamovatel �
IMRVÉRE

RESTAURACE

PROVOZNÍ DOBA:
dennû 11.00 – 24.00

OBJEDNÁVKY
A REZERVACE:
tel.: 558 675 777
www.imrvere.com

imrvere@imrvere.com

KUCHA¤SK¯ P¤EHLED

k pobavení i pouãení

Dozvûdûti se téÏ mÛÏete:
ãím se Ïiví rÛzní národové  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 3
zásady správné v˘Ïivy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 4
z historie hry bowlingové  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .str. 6
zásady uÏívání d˘mky vodní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 7 
a jiné uÏiteãnosti…

Poznejte Karvinou

Vázání do kroužkové vazby 1–9 
kusů

>10 
kusů

A4, 2–80 listů (6–12 mm) 24 Kč     22 Kč

A4, 85–145 listů (14–19 mm) 28 Kč       25 Kč

A4, 150–250 listů (22–28 mm) 35 Kč            31 Kč

A4, 220–280 listů (oválný hřbet) 42 Kč           39 Kč

A3 vazba = cena A4 vazby + příplatek 12 Kč        12 Kč

služby ValaŠsKÉho KRÁloVsKÉho
gRaFICKÉho sTudIa

CeNy:
Práce sTaNdaRd 450 Kč/hodina
Základní sazba firemní práce (běžné práce – organizační 
práce, práce na pracovní stanici v  pracovní době, grafické 
nekreativní práce, obchodní činnost, administrativa, kon-
zultace a poradenství).

Práce MaNageMeNT 600 Kč/hodina
Veškeré manažerské práce (odborné poradenství, manage-
ment projektů, management akcí apod.)

Práce KReaTIVa 800 Kč/hodina
Veškeré kreativní práce (kreativní práce grafiků, fotografů, 
vývojářů) – návrhy logotypů, umělecká fotografie, corpo-
rate identity, webdesign apod., dynamické programování, 
analýza a návrh informačního systému, návrhy databází.

Příplatek eXPRess 50 %
Tento příplatek se účtuje v případech, kdy klient požaduje:

•	express	zpracování
•	práce	v sídle	zadavatele	mimo	obchodní	práce	a do-

voz materiálu/výrobků/tiskovin
•	práce	mimo	obvyklé	pracovní	dny	nebo	předem	do-

hodnuté akce.
•	práce	na	počkání

CesToVNÉ 10 Kč/km

doPRaVNÉ:
Česká pošta 85 Kč/10 kg
Česká pošta EMS (rychlé dodání) 150 Kč/5 kg
PPL 150 Kč/20 kg
U zásilek zasílaných přes Českou poštu s hodnotou větší než 
5 000 Kč (např. tiskoviny) bude doúčtováno pojištění zásilky 
ve výši 15 Kč za každých započatých 5 000 Kč hodnoty.

PRaCoVNí doba:
Pracovní doba – v obvyklé pracovní dny:
pondělí až pátek od 8.00 do 17.00 hodin.

Platný od 1. dubna 2011
Ceny jsou uvedeny bez DPH
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Název zboží
Cena pro obchodníky

DPC DPH
bez DPH

dÁRKoVÁ baleNí

dárkový balíček na přání – dárkově vám zabalíme cokoli z našeho sortimentu dle hodnoty zboží

slivovice VK 0,7 l + 2 pijačky
Jen na objednávku

400 Kč 575 Kč 20

slivovice VK 0,2 l + 2 pijačky
Jen na objednávku

250 Kč 379 Kč 20

gasTRo
Valašské švestky v čokoládě – 110 g, 13 ks ručně dělaných švestek v čokoládě

– 160 g, 6 ks švestek v čokoládě a 5 ks švestek v pralince

Jen na objednávku

75 Kč
89 Kč

20
20

slivovice Valašského království bez DPH DPC DPH

Slivovice VK – zlatá 50 % 0,2 l (R. JELÍNEK) – tyto ceny do vyprodání zásob
Slivovice VK – zlatá 50 % 0,7 l (R. JELÍNEK) – tyto ceny do vyprodání zásob

175 Kč
325 Kč

241 Kč
437 Kč

20
20

Valašský penicilin bez DPH DPC DPH

Valašský penicilin – 33 % 0,5 l
Valašský penicilin – 33 % 0,19 l
Valašský penicilin – 33 % 0,04 l

155 Kč
65 Kč
33 Kč

220 Kč
90 Kč
50 Kč

20
20
20

KeRaMIKa a PoRCelÁN

hrníček s motivem mapy VK: odolný proti poškrábání, možno mýt v myčce 83 Kč 139 Kč 20

hrníček keramický VK na velké kafčo: motiv švestky nebo znak VK 158 Kč 255 Kč 20

hrníček keramický VK na malé kafčo: motiv švestky nebo znak VK 144 Kč 230 Kč 20

Keramická nádoba na slivovici VK + dva kalíšky: motiv švestky nebo znaku VK 250 Kč 405 Kč 20

MaPy

Mapa aktivit Valašského království (obsahuje více než 200 kontaktů na provozovatele 
aktivit	nejen	v Beskydech	a na	Valašsku	a podporuje	také	GPS.	Měřítko	1	:	100 000)

sleVa         44 Kč 70 Kč 14

PRoduKT y VK

Pozor: Při zasílání objednaného zboží budeme účtovat poštovné dle sazebníku České pošty.

PRoduKT y VK

Název zboží
Cena pro obchodníky

DPC DPH
bez DPH

Mapa Valašského království zimní (lyžařská střediska, běžecké trasy…) sleVa         18 Kč 30 Kč 14

Mapa Valašského království – NJ nebo aJ 57 Kč 85 Kč 14

SCHOCart – GeOClub:
Moravskoslezské beskydy č. 69 1:50 T
beskydy – Javorníky č. 71 1:50 T
Javorníky č. 153 1:60 T, cykloturistická mapa
Moravskoslezské beskydy č. 154 1:60 T, cykloturistická mapa

66 Kč
66 Kč
79 Kč
79 Kč

90 Kč
90 Kč

109 Kč
109 Kč

14
14
14
14

KČt – turiStiCKé mapy:
Moravskoslezské beskydy č. 96 1:50 T
Javorníky západ č. 95 1:50 T

74 Kč
74 Kč

99 Kč
99 Kč

14
14

Mapa lašská brána beskyd 10 Kč 15 Kč 14

Průvodce lašskou branou aneb Kopřivnicko, jak ho neznáte… 8 Kč 12 Kč 14

Ostatní mapy dodáváme na objednávku…

MINCe

Mince Jurovalšár „Královna Matka“
– bez obalu
– dárkový obal
– plastový obal

sleVa          20 Kč
sleVa          25 Kč
sleVa          25 Kč

36 Kč
50 Kč
50 Kč

20
20
20

Mincová zavařenina trvanlivá:
sleva 10 Kč na každé minci (ve sklenici je 100 mincí bez obalu nyní za 24 Kč a 10 mincí
v dárkovém papírovém obalu za 50 Kč, cena sklenice 100 Kč)

2 500 Kč 20

Mince Vypálený
– bez obalu
– plastový obal

NoVINKa    34 Kč
NoVINKa    37 Kč

50 Kč
55 Kč

20
20

sKleNěNÉ VýRobKy ValaŠsKÉho KRÁloVsT Ví

Pijačka na slivovicu NoVINKa   35 Kč 69 Kč 20

Plaskačka na slivovici
Jen na objednávku

39 Kč 65 Kč 20

Malá láhev na slivovici
Jen na objednávku

60 Kč 100 Kč 20

dlouhá láhev
Jen na objednávku

61 Kč 102 Kč 20

Krýgl
Jen na objednávku

99 Kč 166 Kč 20
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PRoduKT y VK

Název zboží
pro obchodníky

dPC dPh
bez dPh

sKleNěNÉ VýRobKy ValaŠsKÉho KRÁloVsT Ví
slivovicový kalíšek v dárkovém balení
Jen na objednávku

61 Kč 95 Kč 20

slivovicové kalíšky – 2 ks v dárkovém balení
– 2 ks v balení s miniaturkou

Jen na objednávku

102 Kč
119 Kč

158 Kč
185 Kč

20

Štamprla s motivem VK 0,05 l
Jen na objednávku

 46 Kč 79 Kč 20

dárkové balení: 2 štamprlky s motivem VK (0,05 l) v krabičce
Jen na objednávku

 111 Kč 177 Kč 20

dárkové balení: 2 štamprlky s motivem VK s ouškem (0,05 l) v krabičce
Jen na objednávku

 128 Kč 197 Kč 20

TIsKoVINy

Josef Kalus: Valašský král
(bibliofilie, 2. vydání, 40 stran, brožovaná, 8 dřevorytů)

101 Kč 160 Kč 14

Kalendář valašský každoroční
(lidové pranostiky)

84 Kč 149 Kč 20

Katalog k výstavě „o slivovici a její duši“ 106 Kč 170 Kč 14

Katalog k výstavě „Zdeněk burian a jeho svět“ 70 Kč 110 Kč 14

listina práv a svobod Valašského království 109 Kč 156 Kč 20

Minilexikon strašidel Valašského království 19 Kč 28 Kč 14

Noviny zážitkové léto/podzim 2012 zdarma

PRoduKT y VK

Název zboží
pro obchodníky

dPC dPh
bez dPh

obecná blbologie
Podpořte boj proti blbosti!

31 Kč 45 Kč 14

Pas valašský – international (cizojazyčné překlady) 88 Kč 150 Kč 14

Pas bláznivé planety sleVa 18 Kč 30 Kč 14

Plakát zatmění slunce a3 I. nebo II. 32 Kč 50 Kč 20

Pohádky z Valašského království
Přijímáme předběžné objednávky. Vydání se chystá do konce roku 2012.

VYPRODÁNO
136 Kč

VYPRODÁNO
259 Kč 14

Pohlednice panoramatická NoVINKa 5,50 10 Kč 20

Pohlednice pecková – na šíření slivovice 13 Kč 20 Kč 20

Pohlednice semínková – Valašská louka, Slunečnice, Kopretina, Černucha, Len sleVa 4 Kč 10 Kč 20

Pohlednice VK 4 Kč 7 Kč 20

Pohlednice VK – a4 – zimní nebo kráva nebo Lysá hora 13 Kč 20 Kč 20

Z á ž i t k y  p r o  s e d m  s m y s l ů

Valašské králoVstVí: zábava • zajímavosti • aktivity • výlety • akce • zájezdy • expedice • léto/podzim 2012 • zdarma

www.balickyzazitku.cz
www.kralovskyjarmark.cz 
www.stramberskatruba.cz
www.valasske-kralovstvi.cz
www.zazitkovauniverzita.cz

Štramberské hradní akce
str. 6

Politika, hosPodářství vk
str. 5

Ze Zahraničí
str. 36

 16. ročník Beskydy–Valašsko | Zlínsko a luhačovicko | kroměřížsko | ostravsko | těšínské slezsko | opavsko | Poodří | Jeseníky

Vlčkova palírna 
z Lačnova

Vinný sklep
pod Trúbou

Jeskyně
Slámova slujChata Dr. HrstkyŠtramberská Trúba

Poprvé vydáno v  roce 1997 jako osmistránková brožura

 tento projekt není spolufinancován Evropskou unií a  nezatěžuje zbytečně daňové poplatníky!!!
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Program valaŠského
muZea v Přírodě
str. 11

maPa vk
str. 43 

dobré tiPy na akce, 
aktivity, výlety, 
ZájeZdy, exPedice, 
balíčky Zážitků…

rok 2012 – radegastův rok

Štramberk
Hrad Štramberk se Štramberskou trúbou (459 m n. m.)

Štramberk
Hrad Štramberk se Štramberskou trúbou (459 m n. m.)
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PRoduKT y VK

Název zboží
pro obchodníky

dPC dPh
bez dPh

Publikace v anglickém nebo německém jazyce
„Jak a proč emigrovat do VK“ 

sleVa 18 Kč 30 Kč 14

stopa (sběratelská soutěž báječná místa) 3,50 Kč 7 Kč 20

Známky holubí pošty VK – sada Významné události (10 aršíků po 5 ks)
– sada Veselé obrázky (10 aršíků po 6 ks)
– sady Zajímavá místa I. nebo II. (10 aršíků po 8 ks)

84 Kč 15 Kč/aršík 20

Známky holubí pošty VK – celý arch (cca 150 ks) 1 Kč/ks 125 Kč 300 Kč 20

Známky holubí pošty VK – balení 100 ks jednoho druhu 1 Kč/ks 84 Kč 200 Kč 20

ValaŠsKÉ MódNí doPlňKy

Klobouk valašský 833 Kč 1 250 Kč 20

Nášivka s motivem znaku VK s korunkou 10 x 8 cm 75 Kč 120 Kč 20

Trička (pouze na objednávku) – barvy triček: Zink, natural, antracit, tiage, sand, khaki,
kromě klasických barev: bílá, šedá, černá, žlutá, červená, tmavě zelená, tmavě modrá, královská modrá.

Polokošile VK s výšivkou Švestkozemě (pouze na objednávku) 200 Kč 350 Kč 20

Tričko s Čb motivem Valašského království (pouze na objednávku) 154 Kč 250 Kč 20

Tričko s barevným motivem VK
(letka RWS, 7sences,
Valašská královská univerzita)
(pouze na objednávku)

167 Kč 270 Kč 20

Tričko VK s výšivkou Švestkozemě (pouze na objednávku) 154 Kč 250 Kč 20

Tričko s Čb motivem VK – výběr (pouze na objednávku) sleVa 100 Kč 165 Kč 20

Motivy na objednávku:
(navrhneme i jiné dle vašeho přání)

PRoduKT y VK

Název zboží
pro obchodníky

dPC dPh
bez dPh

Valaška velká  331 Kč 580 Kč 20

Vesta Valašského království: Myslíme i na vaše teplo a pohodlí. Ve spolupráci s firmou 
Alpisport jsme pro Vás připravili vestu z  kvalitního, teplého, hezkého a  neprůstřelného 
Polartecu modré barvy, opatřenou znakem VK pro všecky pravověrné Valachy.
(pouze na objednávku)

1 150 Kč 1 795 Kč 20

osTaTNí
držák na noviny: 33 cm

40 cm
50 cm
60 cm

138 Kč
146 Kč
200 Kč
209 Kč

20
20
20
20

Poštovní schránka holubí pošty (dřevěný holubník) – na zakázku 2 084 Kč 20

Prapor VK: MINI – rozměr A4 (pouze na objednávku)
rozměr 60 × 120 cm (pouze na objednávku)

146 Kč
500 Kč

220 Kč
800 Kč

20
20

Razítka „Pasová kontrola“ s názvem (dřevěná) (pouze na objednávku) 334 Kč 20

samolepka báječná místa a aktivity (součást sběratelské série) 17 Kč 30 Kč 20

samolepka Zážitkové univerzity (kulatá nebo hranatá) 17 Kč 30 Kč 20

samolepka dú Valaši dú 19 Kč 30 Kč 20

samolepka se dvěma znaky VK (Vhodné na SPZ) 19 Kč 30 Kč 20

Samolepka	s motivem	RWS	(leteckých sil VK) 25 Kč 40 Kč 20

samolepka VK na auta barevná nebo Čb 21 Kč 35 Kč 20

Plastový nosič registrační značky s potiskem VK 54 Kč 90 Kč 20

Turistické známky VK 2012– výroční (na skladě na poptávku i starší vydání) 21 Kč 30 Kč 20
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NÁ ZeV PRoduKTů VPC bez DPH* DPC DPH

samolepka báječná místa/aktivity 17 Kč 30 Kč 20

*cena platí při odběru minimálně 200  ks. 

Máme dobrou zprávu pro všechny sběratele, nadšené turisty či příležitostné navštěvovatele horských vrcholů, lanových parků, hotelů, muzeí, rozhleden či hradů. 
Ve spolupráci se všemi těmito místy jsme připravili první sérii samolepek. Každé místo má pochopitelně samolepku se svým motivem, ale dohromady tvoří sérii. 
Zavítejte na Báječné místo nebo se zúčastněte Báječné aktivity a za pár drobných si pořiďte samolepku. Z každé samolepky odlepte „spodní štítek“. Až budete 
mít deset po sobě jdoucích „štítků“, vložte je třeba do obálky a pošlete je na naši adresu CK VK Rožnov p. R., Palackého 450, 756 61 Rožnov p. R. Nezapomeňte 
napsat svou zpáteční adresu, na kterou vám máme zaslat prémiovou samolepku. Pro úspěšné účastníky putování po Báječných místech a aktivitách jsou na rok 
2012 připraveny hodnotné ceny.

VýPRode J sToP

sběRaTelsKÁ souTěž bÁ JeČNÁ
MísTa a aKTIVIT y

NÁ ZeV Zboží VPC bez dPh dPC dPh

stopa (sběratelská soutěž báječná místa) 4 Kč 10 Kč 20

aktivstopa (horostopa, kolostopa, míčostopa...) 4 Kč 10 Kč 20

Radegastova bavostopa 4 Kč 10 Kč 20

Z ÁKladNí NabídKa
Cena pro obchodníky

dPC dPh
bez dPh

stojan otočný 20 kapes nebo za stejnou cenu 32 kapes
závěsný držák 17 kapes
náplň otočného stojanu – 32 x 50 ks pohlednic (1600 ks)
náplň závěsného držáku – 17 x 50 ks pohlednic (850 ks)

917 Kč
317 Kč

6 000 Kč
3 188 Kč

7 Kč
7 Kč

20
20
20
20

sleVy – platba v hotovosti
náplň otočného stojanu  – 32 x 50 ks pohlednic sleva 10%

– 20 x 50 ks pohlednic sleva 7%
náplň závěsného držáku  – 17 x 50 ks pohlednic sleva 5%

5 400 Kč
3 504 Kč
3 028 Kč

7 Kč
7 Kč
7 Kč

20
20
20

Platba fakturou (splatnost 14 dnů)

náplň otočného stojanu  – 32 x 50 ks pohlednic sleva 5%
– 20 x 50 ks pohlednic sleva 4%

náplň závěsného držáku  – 17 x 50 ks pohlednic sleva 3%

5 400 Kč
3 606 Kč
3 092 Kč

7 Kč
7 Kč
7 Kč

20
20
20

Množstevní slevy bez rozlišení druhů při jednom odběru:
850 ks a více, při platbě v hotovosti – cca 5%
1600 ks a více, při platbě v hotovosti – cca 10%
nad 2000 ks

4 /ks
3,50 Kč/ks

dohodou

7 Kč
7 Kč
7 Kč

20
20
20

Minimální odběr pohlednic za velkoobchodní cenu je 50 ks!!!

PRogRaM PohledNICe Z VK

Š t r a m b e r k 

Š tr a m b e r s k á  t r ú ba

020

Valašské králoVstVí 
Dolní 494, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

tel.: +420 556 831 402, tel./fax: +420 556 839 274 
e-mail: info@valasske-kralovstvi.cz

www.valasske-kralovstvi.cz, www.balickyzazitku.cz 
WALLACHIAN KINGDOM, CzeCH RepubLIC, eu

020

Štramberk
Hrad Štramberk se Štramberskou trúbou (459 m n. m.)

NÁ ZeV Zboží
Cena pro obchodníky

dPC dPh
bez dPh

Poštovní schránka holubí pošty (dřevěný holubník) 1 458 Kč 20

Razítko „Pasová kontrola“ s názvem firmy (dřevěné) 305 Kč 20

Známky holubí pošty VK – sada Významné události (10 aršíků po 5 ks)
– sada Veselé obrázky (10 aršíků po 6 ks)
– sady Zajímavá místa I. nebo II. (10 aršíků po 8 ks)

125 Kč 20 Kč/aršík 20

Známky holubí pošty VK – celý arch (cca 150 ks) 2 /ks 313 Kč 600 Kč 20

Známky holubí pošty VK – balení 100 ks jednoho druhu 2 /ks 209 Kč 400 Kč 20

holubí PoŠTa
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KoloNIÁl ValaŠsKýCh řeMesel
PoZoR: VeŠKeRÉ Zboží JeN Na obJedNÁVKu!

NÁZEV ZBOŽÍ
Cena pro obchodníky

DPC DPH
bez DPH

TeX TIlNí lIdoVÉ hRaČKy
Panenky velké, bez vesty 45 cm (dívka/chlapec)  263 Kč 366 Kč 20

Panenka velká, s vestou 45 cm  298 Kč 416 Kč 20

Panenky malé, s vestou 22 cm (dívka/chlapec)  131 Kč 183 Kč 20

Vonné panenky s levandulí  60 Kč 83 Kč 20

VýRobKy Z ModRoTIsKu
Vánoční ozdoby  22 Kč 29 Kč 20

Přání s modrotiskem  24 Kč 33 Kč 20

Vonné polštářky s mateřídouškou  48 Kč 66 Kč 20

Polštářky z modrotisku – koník, ovečka 45 x 35 cm  239 Kč 333 Kč 20

VýRobKy Z oVČíCh Kůží a VlNy
ovčí kůže – předložka (Barvení kůží (dle rozměru) + přirážka 50 Kč až 200 Kč 
bez DPH)

500 Kč 800 Kč 20

ovčí pláty 1 000 Kč 1 600 Kč 20

Polštář obdélník nebo válec 250 Kč 400 Kč 20

dětský nánožník (fusák) sleva 2 584 Kč 3900 Kč 20

Jehnětinová vesta sleva 2 584 Kč 3900 Kč 20

řeZbÁřsKÉ VýRobKy
Poslední večeře Páně 120 x 60 cm, Julius Smoček 11 116 Kč 14 900 Kč 20

Radegast   80 cm, Julius Smoček
   90 cm, Julius Smoček
   140 cm, Julius Smoček

4 908 Kč
5 992 Kč

13 000 Kč

6 420 Kč
7 970 Kč

17 100 Kč

20
20
20

betlém reliéf 60 x 50 cm, Julius Smoček 4 333 Kč 5 700 Kč 20

aMbulaNTNí CeNíK VČelíCh
PRoduKTů a MedoVIN

NÁZEV SLUŽBY/PRODUKTU Cena bez DPH DPH

MedoVINy
original (čistá medová) pistole, 0,5 l/12 ks v kartonu 90 Kč 20

Cherry (s višňovou šťávou) pistole, 0,5 l/12 ks v kartonu 90 Kč 20

black currant (s černorybízovou šťávou) pistole, 0,5 l/12 ks v kartonu 90 Kč 20

ginseng (s kořenem ženšenu) pistole, 0,5 l/12 ks v kartonu 99 Kč 20

bylinková pistole, 0,5 l/12 ks v kartonu 90 Kč 20

original brutt (NOVINKA! nesladká), 0,5 l/12 ks v kartonu 90 Kč 20

stáčená medovina
(Original popřípadě jiný druh), 1 l/kanystr 5 l/nebo 19 l

105 Kč 20

Výdejník horké a studené medoviny 4 992 Kč 20

Medy
Květový – slunečnicový, lipový, atp., 450 g, 24 ks v kartonu 77 Kč 14

lesní – medovicový, 450 g, 24 ks v kartonu 82 Kč 14

Pastový květový, 450 g, 24 ks v kartonu 70 Kč 14

Medicinální s pylem 5%, 450 g, 24 ks v kartonu 100 Kč 14

Medicinální s propolisem 0,5%, 450 g, 24 ks v kartonu 100 Kč 14

Med s oříškovou směsí
(mandle, lískové a vlašské ořechy směs 1:1:1 – celk.150 g), 425 g
24 ks v kartonu

105 Kč 14

Medy s ovocem (jahodový, ostružinový, angreštový, černorybízový, višňový), 450 g, 24 ks
v kartonu

90 Kč 14

Med malinový – novinka roku 2011, 450 g, 24 ks v kartonu 100 Kč 14

Mini medy – 60 g/ks – 11 druhů – lesní, akátový, lipový, slunečnicový, květový, pastový, 
oříškový sen, medík s ovocem: ostružinový, jahodový, rybízový, višňový, angreštový.

ovocné 45 Kč
s ořechy 50 Kč

14
14

Pozor: Medy a medoviny dodáváme pouze na objednávku z důvodu zachování kvality. Medy při trasportu cukernatí. Cukernatost nemá vliv na kvalitu, 
avšak nepůsobí vizuálně dobře. Minimální odběr za velkoobchodní ceny: 1 karton u všech medovin, medů a sirupů.
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aMbulaNTNí CeNíK VČelíCh
PRoduKTů a MedoVIN

NÁZEV SLUŽBY/PRODUKTU Cena bez DPH DPH

PRoPolIs

Propolisová tinktura extra silná, 20 ml 59 Kč 20

Propolis Natural sypaný, 10 g 30 Kč 20

Propolisová mast s peruánským balzámem a medvědicí lékařskou, antiseptická a hojivá, 50 ml 59 Kč 20

sPeCIalIT y

Pyl včelí rouskovaný český, 80 g 65 Kč 14

Medokvas – obdoba burčáku, 1 l (NOVINKA!) kanystry či sudy 48–54 Kč 20

Ka ZeT y dÁRKoVÉ
Včelí balíček mix (mono), 1 × medovina, čaj, oříškový med, svíčka 400 Kč 14

Včelí balíček (duo), 2 × medovina, med lesní, čaj 400 Kč 20

Včelí balíček (trio), 3 × medovina 400 Kč 20

sVíČKy
svíčka točená – spirála větší včelí vosk, 16 cm 30 Kč 20

svíčka točená – střední včelí vosk, 8 cm 25 Kč 20

svíčka točená – menší včelí vosk, 4 cm 19 Kč 20

svíčky lité dle přání více typů individuální ceny 20

aMbulaNTNí CeNíK VČelíCh
PRoduKTů a MedoVIN

NÁZEV SLUŽBY/PRODUKTU Cena bez DPH DPH

sIRuPy eX TRa sIlNÉ
Nachlazení s medem a vitaminem C, 325 g, 28 ks v kartonu 69 Kč 14

Průdušky s medem a vitaminem C, 325 g, 28 ks v kartonu 69 Kč 14

Kašel s medem a vitaminem C, 325 g, 28 ks v kartonu 69 Kč 14

Jitrocel + echinacea s medem a vitaminem C, 325 g, 28 ks v kartonu 69 Kč 14

Imunita s medem a vitaminem C, 325 g, 28 ks v kartonu 75 Kč 14

MedoVINKy

Medovinka 0,2 l original, cherry, ženšen, bylinková, rybízová, 28 ks v kartonu 75 Kč 20

Medovinka 0,2 l ostatní příchutě, 28 ks v kartonu 65 Kč 20

Výdejník horké a studené medoviny 4 992 Kč 20
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CeNíK desTIlÁTů CeNíK desTIlÁTů
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FaKulTa PÁleNí a slIVoVICoVýCh Věd
PředMěT y:

VPC bez DPH DPH

hruškovice 0,05 l, budíček 38 Kč 20

slivovice 0,05 l, budíček 38 Kč 20

slivovice zlatá 0,05 l, budíček 41 Kč 20

Třešňovice 0,05 l, budíček 41 Kč 20

borůvkovice 0,2 l, budík 178 Kč 20

Černý rybíz 0,2 l, budík 144 Kč 20

Červený jeřáb 0,2 l, budík 144 Kč 20

Jahodovice 0,2 l, budík 147 Kč 20

Kdoulovice 0,2 l, budík 144 Kč 20

Malinovice 0,2 l, budík 147 Kč 20

Moravská jadernička 0,2 l, budík 144 Kč 20

oskerušovice 0,2 l, budík 284 Kč 20

ostružinovice 0,2 l, budík 147 Kč 20

VPC bez DPH DPH

Pivní pálenka 0,2 l, budík 144 Kč 20

Trnkovice 0,2 l, budík 147 Kč 20

Višňovice 0,2 l, budík 147 Kč 20

Jahodovice 0,35 l 273 Kč 20

Malinovice 0,35 l 273 Kč 20

ostružinovice 0,35 l 273 Kč 20

slivovice 3letá – budík 0,5 l 216 Kč 20

slivovice 3letá zlatá – budík 0,5 l 250 Kč 20

Hruškovice	Williams 0,7 l, budík 311 Kč 20

Hruškovice	Williams 0,7 l, budík SK 319 Kč 20

Jablkovice 0,7 l, budík 257 Kč 20

Meruňkovice 0,7 l, budík 311 Kč 20

Třešňovice 0,7 l, budík 307 Kč 20

slivovice 0,7 l, budík + 2 skleničky 382 Kč 20

slivovice 3letá 0,7 l, budík 312 Kč 20

slivovice jubilejní 2000 0,75 l 670 Kč 20

slivovice kosher 0,7 l, plech 574 Kč 20

slivovice kosher zlatá 0,7 l, plech 660 Kč 20

slivovice zlatá 3letá 0,7 l, budík 350 Kč 20

dárková kazeta 6 × 0,05 l, budík 2009 268 Kč 20

hrušky loupané kousky 410 g 20 Kč 20

Kniha Království slivovice 375 Kč 14

Kniha o slivovici a její duši 135 Kč 14

skleničky Jelínek panák 0,05 l 19 Kč 20

Párátka vlaječka (25ks) 10 Kč 20Pozor: Minimální odběr 1 karton
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CeNíK PolodRahoKaMů a KaMeNů

NÁZEV PRODUKTU VPC bez DPH DPC s DPH DPH

achát chleba, balení 8–12 ks 567 Kč/bal., 57 Kč/ks 110 Kč/ks 20

achát plátky, balení 50 ks 1 334 Kč/bal., 27 Kč/ks 60 Kč/ks 20

achát půlky 54 Kč/ks 110 Kč/ks 20

achátová půlka na podstavci 96 Kč/ks 150 Kč/ks 20

ametystové krystaly na podstavci 417 Kč/kg 700 Kč/kg 20

Citrínové krystaly na podstavci 417 Kč/kg 700 Kč/kg 20

ametyst dekorativní 34 Kč/ks 80 Kč/ks 20

hematitový náramek, balení 10 ks 408 Kč/bal., 42 Kč/ks 80 Kč/ks 20

Kalcit surový, balení 2 kg (10–12 ks) 400 Kč/bal., 40 Kč/ks 70 Kč/ks 20

Kameny JuMbo, velké tromlované kameny (150 až 300 g), druhy: 
achát, jaspis, růženín, křišťál, sodalit, tygří oko (dle skladových zásob)

625 Kč/kg 1 000 Kč/kg 20

Kameny směs – štamprle (cca 100 g), balení 15 kg 3 125 Kč/bal., 21 Kč/100 g 40 Kč/100 g 20

Kameny volně (velikost cca 2 × 3 cm) 13 Kč/ks 30 Kč/ks 20

Klíčenka, balení 50 ks 1 334 Kč/bal., 27 Kč/ks 55 Kč/ks 20

CeNíK PolodRahoKaMů a KaMeNů

NÁZEV PRODUKTU VPC bez DPH DPC s DPH DPH

Přívěšky znamení – kamínky, balení 5 ks 125 Kč/bal., 21 Kč/ks 50 Kč/ks 20

Přívěšky znamení – srdíčka, balení 5 ks 125 Kč/bal., 21 Kč/ks 50 Kč/ks 20

Pyrit, balení 1,2 kg (cca 16–24 ks) 334 Kč/bal., 25 Kč/ks 45 Kč/ks 20

Růženín surový, balení 2 kg (10–12 ks) 400 Kč/bal., 40 Kč/ks 70 Kč/ks 20

sbírka kamenů, balení 5 ks 150 Kč/bal., 30 Kč/ks 50 Kč/ks 20

achátový svícen, 1 ks 180 Kč/ks 290 Kč/ks 20

himálajská sůl (koupelová), 1 ks – balíček 50 Kč/ks 90 Kč/ks 20

solné lampy (elektrické), 2–4 kg 200 Kč/ks 290 Kč/ks 20

solné svícny, 1–1,5 kg, 1 ks 63 Kč/ks 99 Kč/ks 20

solné svícny, 2–3 kg, 1 ks 113 Kč/ks 180 Kč/ks 20

solné mýdlo 46 Kč/ks 80 Kč/ks 20

Cenovky kolečka, průměr 8 mm, balení 288 ks 24 Kč/balení 20

Karton velký, 390 × 260 × 50 mm, 1 ks 21 Kč/ks 20

Krabičky PK1, 42 × 42 × 17 mm, balení 50 ks 38 Kč/balení 20

Krabičky PK2, 51 × 55 × 17 mm, balení 50 ks 46 Kč/balení 20

Krabičky PK3, 64 × 64 × 17 mm, balení 50 ks 49 Kč/balení 20

Krabičky PK4, 64 × 85 × 17 mm, balení 50 ks 67 Kč/balení 20

Krabičky PK5, 64 × 85 × 30 mm, balení 50 ks 79 Kč/balení 20

stojánek s fotkami kamenů dle znamení, 1 ks 125 Kč/ks 180 Kč/ks 20

stojánky dřevěné, 1 ks 23 Kč/ks 39 Kč/ks 20

stojánky plastové, 1 ks 9 Kč/ks 16 Kč/ks 20

Koženka – kožený řemínek 4 Kč/ks 10 Kč/ks 20

Pexeso 8 Kč/ks 15 Kč/ks 20

Kniha lexikon léčivých kamenů, 1 ks 196 Kč/ks 254 Kč/ks 14

Kniha skrytá moc drahých kamenů, 1 ks 206 Kč/ks 270 Kč/ks 14

Kniha Čakra sada, 1 ks 163 Kč/ks 249 Kč/ks 14



40

CK ValaŠsKÉ KRÁloVsTVí s. r. o.
IČo: 25864033, dIČ: CZ 25864033

fakturační adresa: ValaŠsKÉ KRÁloVsTVí s. r. o., dolní 494, 744 01 Frenštát p. R.,

web:	www.valasske-kralovstvi.cz	•	www.balickyzazitku.cz
www.zazitkovauniverzita.cz	•	www.stramberskatruba.cz

Cestovní kancelář Valašského království Frenštát p. R.: dolní 494, 744 01 Frenštát p. R.,
tel.: +420 556 839 274, +420 556 831 402, +420 774 668 011 e-mail: info@valasske-kralovstvi.cz

Cestovní kancelář Valašského království Štramberk: Štramberská Trúba, Kopec 77, 742 66 Štramberk, tel.: +420 774 668 045,
e-mail:	truba@valasske-kralovstvi.cz	•	www.stramberskatruba.cz

Jak správně objednávat zboží:
e-mailem: distribuce@valasske-kralovstvi.cz, telefonem: +420 774 668 044

osobně na kterékoliv pobočce – zboží bude přichystáno v kanceláři Frenštát p. R. 
Závozy budou probíhat v sezonu vždy ve středu a čtvrtek 

express závozy – objednávka nad 10 000 Kč
V opačném případě poštou, na dobírku, holubem, cena od 130 Kč dle sazebníku České pošty

Z důvodu zkvalitňování služeb nejsme schopni vybírat zboží přímo z auta,
prosíme proto o předběžné objednávky.

Zboží si můžete rovněž objednat na www.kralovskyjarmark.cz


