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VST¤ÍC NOV¯M ZÁÎITKÒM… 
„Bolí mû uÏ celé tûlo, mám hlad a ÏízeÀ, moÏná úpal a chce se mi na záchod…“, uvûdomuju si
po témûfi pûti hodinách létání ve stoupav˘ch proudech pfiekrásn˘ch Julsk˘ch Alp. Strádám!!! ☺
Pfiesto se mi nûjak nechce dolÛ. Dál krouÏím s ptáky a koktejl zdánlivû protichÛdn˘ch pocitÛ do-
konale nasycuje mou touhu po nûãem intenzivním, smyslném, nesdûlitelném… Jsem neskonale
‰Èasten!
Dlouho jsem pfiem˘‰lel o ãem psát tentokrát, abych se pfiíli‰ neopakoval a pokud moÏno zaujal
nûãím nov˘m I vás, ktefií nás ãtete pravidelnû. Docela jsem se pfiitom zapotil, neÏ jsem nûco vy-
potil! AÏ jsem si vzpomûl na moje je‰tû ãerstvé paraglidingové záÏitky z dovolené ve Slovinsku.
V ãem tedy spoãívá podstata „povedené dovolené"? Je to v poãasí? V kvalitû sluÏeb? V lidech kolem
nás? V kvalitním programu ãi v pûkném prostfiedí? KaÏd˘ z vás si urãitû odpoví po svém, podle
toho z jakého je tûsta. V‰echny odpovûdi v‰ak budou mít jedno spoleãné. ZáÏitky! Kam tím mí-
fiím? Poznávejte, kolujte, lítejte,
vodnû se radujte, pijte a hodujte,
aÈ je Vá‰ koktejl záÏitkÛ co nej-
pestfiej‰í! A pamatujte - „ZáÏitky
nemusí b˘t vÏdy pozitivní, hlavnû
Ïe jsou intenzivní…“ Proto ni-
kdy nezoufejte a dobrou náladu
za v‰ech okolností si uchovejte!
Dost fieãí a vzhÛru vstfiíc nov˘m
záÏitkÛm. Co v‰echno si pro vás
Vala‰i letos nachystali, kde, kdy,
jak, s k˘m, v‰e naleznete v na-
‰ich informaãních novinách!
Za v‰echny, ktefií se na pfiípravû
leto‰ní sezóny podíleli Vám dû-
kuji, Ïe jste si vybrali právû
Vala‰ské království.

Tomá‰ Harabi‰
Správce VK pro zahraniãí

Vloni jsme sérii stop roz‰ífiili o nûkolik nov˘ch aktivstop a bavostopu.
Pfiipomínám, Ïe nyní uÏ mÛÏete sbírat stopy nejen pfii náv‰tûvách
Bájeãn˘ch míst, ale jiÏ i pfii v˘konu rÛzn˘ch zajímav˘ch Bájeãn˘ch aktivit
a na vybran˘ch Bájeãn˘ch akcích, kter˘ch se ve VK zúãastníte. Pfii va‰ich

aktivitách ve VK, mÛÏete sbírat napfiíklad horostopy, kolostopy, vzducho-
letostopy, koÀostopy, míãostopy, koulostopy a pálkostopy. Na vybran˘ch

zábavn˘ch, kulturních a sportovních akcích a programech získáte bavostopu.
Navíc v‰echny tyto stopy jsou takzvan˘mi stopami královsk˘mi a mÛÏete je pouÏít

místo stop, které vám chybí ve va‰í sérii. Pozor! VÏdy v‰ak pouze jednu v desítce!
Za svoje stopy mÛÏete získat nejen kroky a obãanství Vala‰ského království, ale také spoustu

vala‰sk˘ch i nevala‰sk˘ch cen, volné vstupenky na akce, volné vstupy na vybrané aktivity a také
vás zafiadíme do slosování o hlavní ceny. O v‰em vás je‰tû budeme prÛbûÏnû informovat v na‰ich
informaãních centrech, na informaãních letácích a prostfiednictvím na‰ich webov˘ch stránek.

Ti z vás, ktefií vÛbec nechápete, o ãem je fieã, ãtûte dál na stranách 5 a 6. Vy, ktefií jiÏ akci znáte,
neotálejte a vzhÛru do putování se vydejte! Dovolím si vám je‰tû pfiipomenout, Ïe zakoupením
kaÏdé stopy, pfiispíváte 50halífii na turistické znaãení KâT 
a podpofiíte tím také na‰e/va‰e
VALA·SKÉ KRÁLOVSTVÍ…

Pokraãování na stranû 5

Ze Ïivota
·VESTKOROKu 
Jak jsme Vás jiÏ informovali, rok 2005 jsme ofi-
ciálnû vyhlásili mezinárodním rokem ‰vestek
(MR·) nebo také ‰vestkorokem (ve vala‰‰tinû
trnkorokem). Jak jiÏ sám název roku napovídá,
Ïivot ValachÛ je letos je‰tû více neÏ jindy zcela
poznamenán tímto magick˘m ovocem a to ve
v‰ech jeho podobách a skupenstvích. Oslavou
‰vestky svûtu pfiipomínáme její v˘znam nejen
v na‰í historii, ale jde nám zejména o její bu-
doucnost a o její vût‰í roz‰ífiení do svûta.
Nezastírám, Ïe ‰ífiením ‰vestek si pfiipravujeme
pÛdu i k dal‰í celosvûtové kulturní expanzi VK…
Tak co dobrého ‰vestkového jsme pro
Vás pfiipravili?

• JiÏ od zaãátku roku si na
rÛzn˘ch místech království
mÛÏete zakoupit „‰vestkovou“
v˘roãní turistickou známku

• Nové „pohlednice na ‰ífiení SLIVOVICE“.
Zámûr ‰ífiit vala‰skou slivovici za hranice má úspûch.
První vydání unikátní pohlednice se ‰vestkov˘mi
peckami se doslova rozletûla do svûta. Popularita
i obliba vala‰ské slivovice celosvûtovû roste a zdro-
je ‰vestek z VK jiÏ dávno nestaãí. Pohlednice na
‰ífiení slivovice ‰ífií ‰vestku i do oblastí, kde do-
posud o jejím pûstování mohli jen snít. Vûfiím, Ïe
na‰e ‰vestková „pandemie“ zajistí vala‰skému
národnímu nápoji ‰vestek dostatek. Tolik, aby
nikdo z vás Ïízní a ani nemocemi trpût nemusel.
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Putování po Bájeãn˘ch místech,
akcích a aktivitách 2005

• Nejpopulárnûj‰í v‰ak stále zÛstává ‰vestka ve
stavu tekutém, která v mnoÏství pfiimûfieném lidi
rÛzn˘ch ras, kultur i náboÏenství sbliÏuje… S pfií-

v l a s t k e m
„Jak Vám to
pálí?“ pfii-
pravujeme
spoleãnû se
spoleãností
R U D O L F
J E L Í N E K
a.s. slivovi-
cov˘ ko‰t,
kter˘ se u-
skuteãní 26.
a 28. srpna
tohoto roku
v rámci 38.
r o ã n í k u
Vizovického
trnkobraní.
N e j l e p ‰ í
vzorky zís-
kají fiád zla-
té, stfiíbrné
a bronzové
‰ v e s t k y ,
hodnotnou
a originální

cenu a hodnotn˘ certifikát, podepsan˘ samotnou
královnou matkou Jarmilou I. ·ulákovou. Teì
uÏ ani chvíli neváhejte a svoje vzorky posílejte! 

• Fakulta pá-
lení a slivovi-
cov˘ch vûd
Vala‰ské krá-
lovské univer-
zity Vala‰ské
Mezifiíãí má
svoje indexy.
Podrobné in-
formace a pod-
mínky  studia
na fakultû
VKÚ a dal‰í za-
jímavosti na-
leznete na
stranû 3.

Ostravsko 92,8 FM Slezsko 89,5 FM a 98,3 FM Vala‰sko 105,9 FM (Vsetín 96.1 FM, Vala‰ské Mezifiíãí 96.3 FM, Hranice 97.9 FM) Zlínsko 103,6 FM

V¯STAVA 
„O SLIVOVICI
A JEJÍ DU·I“

SE ROZJEDE DO SVùTA
Ottawa, New York, Katovice, Bûlehrad,
Pretoria, Luanda, Cape Town, Buenos Aires,
Ta‰kent, Soul, Sydney jsou jen nûkteré za-
stupitelské úfiady âR, které k dne‰nímu dni
projevily o na‰í unikátní v˘stavu zájem.
V˘stava bude poprvé pfiedstavena v rámci
kulturnû-spoleãenské akce „Vala‰ské trnko-
braní v Kanadû“, která probûhne u pfiíleÏi-
tosti oslav státního svátku âR v termínu ko-
lem 28. fiíjna v Ottawû. V souãasné dobû je
v˘stava ve fázi pfiíprav a bude pfiipravena do
konce záfií tohoto roku. Ti z Vás, které zají-
mají podrobnosti, ãtûte dál na stranû 4. TH F
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Zprávy z Vala‰ské
agentury pro letectví

a vesmír NA·A
(Nadnárodní Asociace ·elijak˘ch Aeroplánú)

Vala‰ská královská observatofi
zpfiístupnila vefiejnosti

nejstar‰í hvûzdárnu na Moravû
Hvûzdárna Vala‰ské Mezifiíãí, která jiÏ nûkolik
let pÛsobí také jako observatofi Vala‰ského krá-
lovství, si v leto‰ním roce pfiipomíná 50 let ãin-
nosti pro vefiejnost. K tomuto v˘roãí je na cel˘
rok pfiipraveno nûkolik v˘znamn˘ch akcí. Dne
12. kvûtna 2005 byla zpfiístupnûna nejstar‰í mo-
ravská dfievûná hvûzdárniãka Antonína Ballnera
z roku 1929, kterou její majitel hrdû naz˘val
„KolÀa badajna“. Od roku 2001 je tato kulturní
památka souãástí Hvûzdárny Vala‰ské Mezifiíãí.
Po více jak
desetiletém
úsilí se poda-
fiilo dokonãit
rekonstrukci
historického
objektu Ball-
nerovy hvûz-
dárny a její-
ho areálu. 

Kromû slavnostního otevfiení historického ob-
jektu Ballnerovy hvûzdárny se uskuteãnila verni-
sáÏ v˘stavy u pfiíleÏitosti 50 let od otevfiení
Hvûzdárny Vala‰ské Mezifiíãí pro vefiejnost.
V˘stava instalovaná v historick˘ch prostorách
dfievûné Ballnerovy hvûzdárny pfiipomíná nejen
uplynul˘ch padesát let ãinnost Hvûzdárny
Vala‰ské Mezifiíãí, ale také minulost astronomÛ
amatérÛ, ktefií pÛsobili ve Vala‰ském Mezifiíãí od
20. let minulého století.
V˘stava je prÛfiezem v‰eho zajímavého, co se dûlo
nebo dûje na Hvûzdárnû Vala‰ské Mezifiíãí.

Nenásilnou formou
panelové instalace
doplnûné o pfiedmûty,
pouÏívané v minulosti
k astronomick˘m po-
zorováním, se náv‰tûv-
ník seznámí jednak
s historií vala‰skome-
zifiíãsk˘ch astronomÛ,
ale také se souãasnou
prací na hvûzdárnû.

Franti‰ek Martínek

Vína pro VK jsou na svûtû
Po na‰em vínû v‰eci stejnú fieãú mluvjá…,
je mottem vín pro Královstvjé valaské, které
jsme pro Vás pfiipravili ve spolupráci se spoleã-
ností Znovín Znojmo se sídlem v ·atovû.

Z bíl˘ch vín mÛÏete vyzkou‰et Rulandské ‰edé
r. 2003, Ryzling vla‰sk˘ – pozdní sbûr r. 2000
a v malém dárkovém balení Veltlínské zelené.

Z ãerven˘ch vín – Rulandské modré r. 2000,
Zweigeltrebe – pozdní sbûr r. 2003 a v malém
dárkovém balení Svatovavfiinecké. KaÏdému
z na‰ich vín visí na krãku visaãka, z které se
dozvíte, jak se pfiipíjí ve 43 rÛzn˘ch zemích a ja-
zycích…

KLUB P¤ÁTEL VO≈AVÉHO KOU¤E
Vznikl pfied necel˘mi tfiemi lety. Jeho kofieny ale podle posledních vûdeck˘ch poznatkÛ sahají do

hlubokého pravûku. ¤eã je o spoleãenství pfiátel modravého koufie, které si fiíká Vala‰sk˘ fajfklub. 
V tajemstvími opfiedené jeskyni pod památnou horou Radho‰È totiÏ archeologové nalezli pfiedmût,
kter˘ po dÛkladném zkoumání urãili jako prehistorickou d˘mku. Jejich teorii o pouÏívání d˘mky va-
la‰sk˘mi lovci v období paleolitu záhy podpofiil objev nástûnn˘ch maleb v jeskyních okolo Hranické
propasti.

Souãasní d˘mkafii jsou v‰ak z jiného tûsta neÏ jejich pravûcí pfiedchÛdci. Vesmûs jsou to elegantní
pánové – v˘jimeãnû také dámy – pro které posezení v kfiesle a nezávazná konverzace se sklenicí la-
hodného drinku v jedné a voÀavû koufiící d˘mkou ve druhé ruce pfiedstavuje ten nejkrásnûj‰í spole-
ãensk˘ proÏitek. Snad proto se v dobách minul˘ch d˘mce oddávali slavn˘ detektiv Sherlock Holmes,
hudební skladatel Johann Sebastian Bach ãi spisoval Ernst Hemingway, ale téÏ neblaze proslulí dik-
tátofii Josif Stalin a Klement Gottwald. 

âlenové Vala‰ského fajfklubu se scházejí pravidelnû jednou mûsíãnû v pfiíjemném prostfiedí Vala‰ské
koliby ve Vala‰ském Mezifiíãí. Jejich kufiácké d˘chánky mívají charakter gentlemanského posezení.
Jedin˘m zapovûzen˘m tématem zasvûcen˘ch hovorÛ a debat b˘vá politika. Klubovou ãinnost si Vala‰i
zpestfiují soutûÏemi o nejpomalej‰í koufiení d˘mky, které se konají pod zá‰titou starosty mûsta.
KaÏdoroãnû zvou kolegy z rÛzn˘ch koutÛ na‰í zemû na mistrovství Vala‰ska, sami jim pak náv‰tûvu
oplácejí svou úãastí na dal‰ích regionálních nebo celostátních mûfieních sil.

Mimochodem, víte, Ïe tfii gramy tabáku lze vydrÏet koufiit tfii a pÛl hodiny? Autor tohoto platného
svûtového rekordu v‰ak mÛÏe klidnû spát. LoÀsk˘ vítûz vala‰ského ‰ampionátu za ním zaostal o dvû
hodiny. Propastn˘ v˘konnostní rozdíl ov‰em zúãastnûné závodníky nermoutí. Inu, gentlemani…
Snad nejpÛsobivûj‰í záÏitky
si vala‰‰tí d˘mkafii pfiivezli z
nedávného Klání zemí
Koruny v Olomouci. Na neo-
ficiálním mistrovství âeské
republiky v pomalém koufiení
na nû kromû vlastní soutûÏe
ãekala opravdová lahÛdka –
jízda otevfienou historickou
tramvají, v jejíchÏ prosto-
rách se mohli oddávat své
vá‰ni, aniÏ by jim hrozila po-
kuta za poru‰ení zákazu
koufiení. No fieknûte, kter˘
kufiák by si takovou pfiíleÏi-
tost nechal ujít?

Josef Bene‰

Podmínky studia:
1. Studentem VKU se mÛÏe stát kaÏd˘ ãlovûk, bez 

rozdílu vûku, pleti, pohlaví, sexuální orientace, 
náboÏenství, státní pfiíslu‰nosti ãi du‰evní vyspû-
losti, kter˘ sloÏí studentsk˘ slib.

2. Studium je jen dálkové. Není ãasovû omezeno.
3. K ukonãení roãníku je potfieba odevzdat humor-

nou písemnou práci na libovolné téma, v rozsahu 
ãtyfi stran A4.

4. Studium mÛÏe b˘t ukonãeno kdykoliv, a to i v pfií-
padû, Ïe nebylo nikdy zahájeno.

5. Studium je zahájeno podáním písemné pfiihlá‰ky 
na rektorátu VKU ve Vala‰ském Mezifiíãí nebo v IC
Vala‰ského království v RoÏnovû p. R.

6. Zápoãty a zkou‰ky je moÏné skládat individuálnû 
– nutné doloÏit dÛkazy (fotografie, audio ãi video 
záznamy apod.) nebo na akcích VK (informace
získáte na webu www.valasske-kralovstvi.cz ãi
v na‰ich IC)

7. Vûdecké tituly se pfiidûlují 
jen v pfiípadech, kdy student
pro VKU vykoná nebo vy-
tvofií nûco objevného.

8. Názory na úroveÀ studia, 
pfiedstavitele Vala‰ské uni-
verzity, ãi samotnou ‰kolu 
nikoho nezajímají.

Vala‰ská královská univerzita
podmínky studia • ukázky pfiijímacích otázek na pasteveckou fakultu

Pastevecká fakulta

1) Co Ïere ovce?
a) kosti a maso b) hmyz
c) trávu a seno d) turisty a lufÈáky

2. Nejoblíbenûj‰ím zvífietem vala‰ského baãe je
a) vlk b) medvûd
c) velké zvífie na ministerstvu zemûdûlství
d) ovce

3. Jak se jmenuje obydlí v horách v kter˘ch byd-
leli Vala‰i, kdyÏ pásli ovce
a) kuãa b) daãa
c) sala‰ d) ovãárna

4. Ovãí s˘r se vyrábí
a) z ovãí vlny b) z ovãího mléka
c) z beraních rohÛ d) z ovãích vajec

5. Rychl˘ a bezbolestn˘ zpÛ-
sob boje s medvûdem, ohro-
Ïujícím va‰e stádo.
a) poloÏit medvûda na lopatky
b) nechat medvûda udupat 

drav˘mi ovcemi
c) opít medvûda slivovicí
d) utéct rychle daleko nebo 

vysoko

Na‰e Beskydy News
VáÏení spoluobãané,
rádi bychom podûkovali za Va‰i podporu, které se O. S. NA·E BESKYDY dostalo. Díky ní se bûhem
velice krátké doby podafiilo medializovat problém kolem dolÛ v Beskydech v mífie dosud nevídané.
AÈ jiÏ ‰lo o protestní akci „Sbohem doly!“, petiãní akci za zasypání a zru‰ení Dolu Fren‰tát, pod
kterou se do konce kvûtna podafiilo získat témûfi 25 000 platn˘ch podpisÛ, aÏ po samotné pfiedání
petice parlamentu, senátu, úfiadu vlády a prezidentovi. Netrvalo dlouho a obdrÏeli jsme oficiální

vyjádfiení k petici od obou komor
Parlamentu âR, osobní dopis od
prezidenta âR, dále pak vyjádfiení
Ministerstva hospodáfiství a obcho-
du, Mini-sterstva pro místní rozvoj
a Ministerstva Ïivotního prostfiedí.
V‰echna tato vyjádfiení jsou k dispo-
zici na internetov˘ch stránkách
www.nasebeskydy.cz

Pfied odevzdáním petice za zru‰ení
a zasypání dolu Fren‰tát jsme byli
ãasto dotazováni, zdali má ná‰ odpor
vÛbec nûjak˘ smysl. V˘‰e uvedená
fakta jsou konkrétními dÛkazy, Ïe
smysl má. OS NA·E BESKYDY bylo
a je ãasto napadáno za to, Ïe mate

obãany a uráÏí hornickou profesi. Tyto nesmyslné argumenty byly tím jedin˘m, na co se tûÏafii
zmohli. Svûdãí to o jejich naprostém nedostatku seriózních argumentÛ. Jedin˘m cílem takov˘ch
krokÛ bylo a je zdiskredito-
vat OS v oãích Vás, obãanÛ.
Vy sami jste ukázali sv˘m
pfiíkladn˘m obãansk˘m po-
stojem, na ãí stranû stojíte.
Díky Va‰í podpofie mÛÏeme
dnes slíbit, Ïe budeme ve
spolupráci s místními za-
stupitelstvy se stejnou in-
tenzitou vyvíjet tlak na
krajské orgány a orgány
státní zprávy, aby se situace
pfiítomnosti dolu v Besky-
dech fie‰ila a vyfie‰ila.
VáÏení, ceníme si Va‰í do-
savadní podpory a vûfiíme
v úspûch na‰eho spoleãného
snaÏení. DolÛm zmar!

Vína si mÛÏete zakoupit v na‰ich informaãních
centrech, v lep‰ích obchodech a restauracích.

Prezident âR Václav Klaus byl bûhem své náv‰tûvy
Vala‰ského království pfiijat za na‰eho obãana.
Odhodlali jsme se k tomuto kroku v zájmu do-
br˘ch diplomatick˘ch vztahÛ s na‰im západním
sousedem. âesk˘ pre-
zident má totiÏ vzhle-
dem k novû nabytému
obãanství i povinnost
hájit zájmy na‰eho
království. Návrhy nû-
kter˘ch obãanÛ, aby-
chom z pana Klause
udûlali téÏ „valacha“
s mal˘m „v“ jsme na-
konec zavrhli.

Víno 
pro Královstvjé valaské

PO NAŠEM VÍNĚ VŠECI STEJNÚ ŘEČÚ MLUVJÁ

Víno pro KRÁLOVSTVJE VALASKÉ lidi z celého světa
sbližuje. Šak aji když po páru dúškách všeci
stejnú řečú mluvjá, příjde vždycky dobré věděť,
jak si připit na zdraví v řeči přátel:

Arabsky .......... rajjis, il-Hisáb
v Argentině ....... salud!
v Austrálii ......... cheerio!
v Belgii .............. a votre santé!
v Brazílii ............ salud!
v Bulharsku ....... na zdrenie/na zdráve!
v Číně ................ ni-čau!
v Dánsku ........... skaal!

ve Finsku ............. maljasi!
ve Francii ............ a votre santé!
na Hawai ............. hipahipa/hulo

v Iránu ............. besalamati!
v Itálii .............. salute/alla vostra salute!/cin cin
v Izraeli ........... lechaim!
v Japonsku ...... kam pai!
v Srbsku .......... vaše zdravlje/živeli!
v Kanadě ......... to your health!
v Koreji ........... kon-kang ul y-hajo!

na Kubě ............. salud!
v Maďarsku ..... egészségére!
v Mexiku .......... salud!
v Mongolsku .... eruul nendija tölöö!
v Německu ....... prosit/zum Wohlsein!
v Nizozemí ....... gezondheid!
v Norsku .......... skaale!
v Polsku ........... na zdrowie/pańskie zdrowie!
v Portugalsku .. viva/a sua saúde!/a saúde! 

`

`

v Rakousku ....... prosit/zum Wohlsein!
v Rumunsku ....... noroc!
v Řecku ............. stin i giasou/is igian!/ja más!

na Srí Lance ........ ajubóvan!
v Rusku ............. na zdaróvje!
v Sýrii ................ sihatek!

ve Španělsku ....... salud!
ve Švédsku .......... skaal!
ve Švýcarsku ...... prost/zum Wohl
na Tahiti .............. manuia
v Tanzanii .......... hekaheka
v Tunisku ........... sihatek!
v Turecku .......... lehaim!
v USA ................. cheerio!

ve Velké Británii . cheerio!
ve Vietnamu ........ chuc suc khoe!

Vala‰ské království pfiijalo za svého
obãana prezidenta âR – Václava Klause

Kfiest nového letadla âSA se jménem
mûsta RoÏnova pod Radho‰tûm

V Praze na RuzyÀském leti‰ti v prvním kvûtnovém t˘dnu
byl slavnostnû pokfitûn Airbus A320 – jedno z dvanácti
nov˘ch letadel spoleãnosti âeské aerolinie a. s.
Nové letadlo nese znak a název mûsta RoÏnova p. R. Airbus
A320 pokfitil starosta mûsta Václav Miku‰ek spoleãnû s pre-
zidentem âesk˘ch aerolinií Jaroslavem Tvrdíkem, kter˘ se
zároveÀ stal obãanem Vala‰ského království a byl mu slav-
nostnû pfiedán i pas VK. Nov˘ stroj âSA tak bude ‰ífiit slávu
Vala‰ského království daleko za hranicemi na‰eho regionu.
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S Radegast cyklobusy do pfiírody!
Od kvûtna mÛÏeme opût spatfiit na na‰ich silni-

cích dva speciálnû upravené Radegast Cyklobusy,
které dopraví cyklisty a ostatní milovníky pfiírody
do vybran˘ch lokalit v Beskydech. Novinkou leto‰-
ního roku je druh˘ cyklobus, kter˘ vyjíÏdí z No-
vého Jiãína. Navíc byl letos provoz zahájen o dva
mûsíce dfiíve, ãímÏ se podstatnû prodlouÏí doba,
po kterou budou moci náv‰tûvníci hor u‰etfiit
ãas, kter˘ by jinak trávili kombinováním vlakové
a autobusové dopravy. Za cyklobusy jsou umístûny
„cyklovozíky“ s kapacitou ‰estadvacet kol pro os-
travsk˘ a ‰estnáct kol pro novojiãínsk˘ cyklobus.  

Ostravsk˘ cyklobus vyjíÏdí po sedmé hodinû
ráno a jeho trasa vede pfies Ostravici, Bílou aÏ do

Fren‰tátu pod Radho‰tûm. Druh˘ cyklobus jede
z Nového Jiãína pfies Kopfiivnici, Trojanovice,
Velké Karlovice a konãí na Bílé. Odpoledne pak
oba cyklobusy dopraví cyklisty zpût do jejich mûst.

Dal‰í novinkou, kterou urãitû cyklisté ocení,
je moÏnost rezervovat si pfiedem místo k sezení
i pro kolo, a to prostfiednictvím webov˘ch strá-
nek pfiepravce Connex Morava a.s. Zájemce se
nejprve zaregistruje na webov˘ch stránkách a po
úspû‰né registraci dostane aktivaãní e-mail.
Rezervaãní poplatek cyklista uhradí zasláním
SMS ve stanoveném tvaru ze svého mobilního
telefonu. Více informací naleznete na 
www.connexmorava.cz

KOP¤IVNICE P¤IPRAVUJE NOVÉ EXPOZICE

VK se chystá do boje za pûknûj‰í poznávací znaãky

Kopfiivnice podniká dal‰í kroky k roz‰ífiení na-
bídky turistického ruchu ve mûstû. VyuÏívá k to-
mu svého jiÏ existujícího potenciálu v podobû
kulturního dûdictví, památek a tradic. Zámûrem
projektu je roz‰ífiení expozic Regionálního mu-
zea v Kopfiivnici. Chystá se vybudování expozic
v budovû tzv. ·ustalovy vily. V prvním podlaÏí
vznikne expozice vûnovaná kopfiivnické majolice
a Ïivotu a dílu malífie a kopfiivnického rodáka
ZdeÀka Buriana. Ve druhém podlaÏí bude v˘stav-
ní síÀ pro krátkodobé tématické v˘stavy spojená
s ateliérem, dokumentaãní centrum a vefiejná
studovna, sál s audiovizuální technikou a admi-
nistrativní zázemí pro zamûstnance. 

Druhá ãást projektu spoãívá v revitalizaci expo-
zic muzea Fojtství. Novinkou bude nová expozice
v˘voje Kopfiivnice a okolí od nejstar‰ích dob po
souãasnost. Bude se skládat z tzv. ¤eky ãasu,

Koãárové cesty a na chodbû bude doplnûna o
Galerii v˘znamn˘ch osobností mûsta Kopfiivnice.

Novû bude také pfiestûhována a zatraktivnûna
expozice Dany a Emila Zátopkov˘ch, která se na-
chází v budovû kulturního domu. Expozice bude
novû umístûna v pfiízemí budovy kulturního do-
mu, hned vedle recepce Technického muzea, kde
by mûla b˘t turistÛm lépe pfiístupná. Ke zatrak-
tivnûní expozice pfiispûje bohaté vyuÏití audiovi-
zuálních forem prezentace a multimediálních
prostfiedkÛ. Velice modernû pojatá expozice by
mûla u jejího náv‰tûvníka navodit pocit, Ïe právû
ve‰el na stadion, kde za burácení tisícÛ divákÛ
právû dobíhá svÛj závod legendární kopfiivnick˘
rodák Emil Zátopek. Slavnostní otevfiení je na-
plánováno na 17. záfií 2005, kdy probûhne jiÏ
III. roãník „Bûhu rodn˘m krajem Emila Zátopka“.

Mûsto Kopfiivnice

V¯ROBA PIVA VE ·TRAMBERKU
HISTORIE A SOUâASNOST

První zmínka o vafiení piva ve ·tramberku po-
chází ze 4. prosince 1359, kdy markrabû Jan
udûluje mûstu ·tramberku mûstské mílové právo,
v nûmÏ se mimo jiné pí‰e: „… kdo pak v tûch
osadách ‰enkovati by chtûli, pivo aÈ v fieãeném
mûstû ·tramberku sobû opatfiejí, jak mohou …“

Právo vafiiti pivo a zároveÀ jej zde ‰enkovat
patfiilo pouze 22 tzv. místním ‰enkovním domÛm
stojících pfieváÏnû na ‰tramberském námûstí.
Obyvatelé tûchto domÛ tvofiili ¤ád ‰enkovních
mû‰ÈanÛ a museli dodrÏovat své stanovy.
Nejstar‰í dochovan˘ fiád pochází z roku 1788
pod názvem „Jak se má chovati ten, kter˘ chce
b˘t pfiijat za ‰enkovního bratra.“

Zprvu se vafiilo pivo v jednotliv˘ch ‰enkovních
domech s právem v˘ãepu a prodeje piva. AÏ po-
zdûji byl vystavûn na ‰tramberském námûstí
mûstsk˘ pivovar, z nûhoÏ se zachovala dodnes 16 m
hluboká studna. V roce 1744 byl kvÛli zv˘‰ené
spotfiebû piva pivovar pfiestavûn a v roce 1787
k nûmu pfiibyla i budova sladovny. Nejvy‰‰í kapa-
cita pivovaru byla 18 beãek piva tj. asi 38,5 hl.
V nûm tehdy vafiíval pivo sládek, kter˘ podle po-
fiádku vafiil pivo pro jednotlivé ‰enkovní mû‰Èa-
ny. Prvním písemnû doloÏen˘m sládkem byl v lé-
tech 1789–1790 Franti‰ek Vacín. Aby se poznalo,
ve kterém ‰enkovním domû se právû pivo ‰enku-
je, byl dÛm oznaãen tzv. víchou. Byly to velké

kameninové dÏbány, které se dávaly viditelnû za
okno domu. Budova pivovaru stojícího na ná-
mûstí a dochovaného na obrázku ·tramberka
z první poloviny 18. století byla z dÛvodu ‰pat-
ného stavu zbourána roku 1868.

Prostory souãasného ·tramberského mû‰Èan-
ského pivovaru se nacházejí pfiímo na ‰tramber-
ském námûstí v historickém domû ã.p. 5, kter˘
patfií mezi pÛvodní právovareãné mû‰Èanské domy.
V jeho suterénu, nacházejícím se pod úrovní
dne‰ního námûstí, doposud mÛÏeme zhlédnout
ãlenité sklepení s kamenn˘mi klenbami a dvû
studny vytesané do skály – hlavní a pomocnou,
z nichÏ se odebírala voda k vafiení piva. Pfii vyklí-
zecích a terénních úpravách sklepení byly kromû
jiného nalezeny stfiedovûké zlomky keramick˘ch
pivních pohárÛ, které slouÏí jako hmotn˘ dÛkaz
tradiãní váreãné ãinnosti v tomto domû.
(historická fakta jsou pouÏita z práce ‰tramber-
ského uãitele Cyrila Hykela st.)

V na‰em pivovaru podáváme hostÛm „Ïivé“
nefiltrované pivo s kvasnicemi, jenÏ má osobité
vlastnosti, kter˘mi se odli‰uje od piv z velk˘ch
pivovarÛ, kde je chuÈ ovlivnûna filtrací, stabilizací
a pasterizací. Máte tak jedineãnou moÏnost
ochutnat pivo v podobû, jak ho znávali otcové va-
‰ich otcÛ v dobách, kdy dobré pivo nebylo v˘sadou,
ale stavovskou ctí.

Nejste spokojeni s novou podobou poznávacích znaãek? Nelíbí se Vám, Ïe Ministerstvo dopravy utra-
tilo desítky milionÛ korun za bezduché, nic nefiíkající oznaãení, ve kterém se skoro nikdo nevyzná?
Nebylo by lep‰í vyuÏít této malé, ale vypovídající plochy k tomu, aby sdûlovala nûco o místû ze kterého
pfiijíÏdíme? Stejnû tak, jako to mají za velkou louÏí nebo aÈ nechodíme tak daleko – tfieba na
Slovensku, v Rakousku nebo ve Slovinsku? Prostû v‰ude tam, kde se státní úfiedníci nebojí trochu po-
volit uzdu své fantazii a pfiispût tak
trochu k tomu, aby kaÏd˘ region
mohl projevit svÛj charakter, nûco
o sobû vypovûdût. VK v brzké dobû
navrhne Ministerstvu dopravy âR
svou pfiedstavu o nové podobû po-
znávacích znaãek. TH

Ročník .................

Jméno a příjmení: ....................................... Školní rok 20..../20....

PŘEDMĚT ZÁPOČET
DATUM, RAZÍTKO A PODPIS

JAHODOVICE

OSKERUŠE

OSTRUŽINA

ČERNÝ RYBÍZ

BORŮVKOVICE

ZKOUŠKA

WILLIAMS
HRUŠKOVICE

„PODMÍNKY STUDIA
NA FAKULTĚ PÁLENÍ

A SLIVOVICOVÝCH VĚD VKU“

1.
Studentem VKU fakulty pálení a slivovicových věd se
může stát každý člověk, bez rozdílu věku, pleti, pohlaví,

sexuální orientace, náboženství, státní příslušnosti či duševní
vyspělosti, který má vážný zájem seznámit se s historií i sou-
časností pálení ovocných destilátů na Valašsku, není absti-
nent a složí studentský slib.

2.
Ke studiu se můžete přihlásit na Informačních centrech VK,
v DISTILLERY LANDU R. JELÍNKA ve Vizovicích, v síti vy-

braných restaurací a šenků nebo na internetových stránkách
www.valasske-kralovstvi.cz či www.rjelinek.cz. Studium je
pouze dálkové a není časově omezeno.

3.
Při zahájení studia je potřeba si pořídit INDEX, do kte-
rého budete získávat zápočty, které potřebujete ke

složení zkoušky a k získání „Univerzitního diplomu“. INDEXY
získáte na výše uvedených místech zdarma nebo vám je za
poštovné zašleme na vaši adresu.

4.
Zápočet můžete získat při konzumaci dvou pravých
ovocných destilátů od firmy RUDOLF JELÍNEK v síti vy-

braných restaurací a šenků. Musíte však uhádnout o jaký
druh destilátu jde. „Zkoušející“ vám poté zápočet zapíše
a potvrdí svým razítkem.

5.
Zkoušku můžete složit až po získání všech zápočtů přímo
na fakultě PSV VKU v DISTILLERY LANDU R. JELÍNKA ve

Vizovicích. Termíny zkoušek se dozvíte na všech výše uve-
dených místech. Po úspěšném složení zkoušky získá každý
student „Univerzitní diplom“, pozornost od firmy RUDOLF
JELÍNEK a bude zařazen do slosování o hlavní cenu.

Vyzkou‰ejte ·vestkové
gastronomické léto VK
Libujete si v rÛzn˘ch gastronomick˘ch specialitách?

Máte rádi pokrmy ze ‰vestek? Nav‰tivte v prÛbûhu

ãervence a srpna nûjakou vala‰skou stylovou res-

tauraci a pochutnejte si na ‰vestkov˘ch pokrmech.

Poté se mÛÏete zúãastnit i na‰í ankety o „národní

‰vestkov˘ pokrm“ a kaÏd˘ z Vás zdarma obdrÏí kar-

tiãku s receptem. BliÏ‰í informace obdrÏíte na na‰ich

IC nebo pfiímo v dané restauraci. TH

PRVNÍ VALA·SKÁ

GURUDVARA
útulna pro poutníky a pocestné
– loÏe a chléb za pán bÛh zaplaÈ

„Buì vítán kaÏd˘, 
kdo bez zl˘ch úmyslÛ pfiichází‰“

Pohostinnost obyvatel se nevyznaãuje vyso-
k˘mi trÏbami v pohostinstvích a penzionech,
ale dÛvûrou domorodcÛ k neznámému pfií-
chozímu a rozdûlení se s ním o svou stfiechu
nad hlavou, kaÏdodenní chleba a voln˘ ãas.

Slovo k poutníkovi, hostu, uÏivateli...
Gurudvara je urãena pfiedev‰ím skromn˘m

lidiãkám, ktefií se zrovna pfiesouvají od nûkud
nûkam nebo i od nikud nikam. NezáleÏí na
tom, zda si fiíkají poutníci, vandráci, tuláci,
turisti, skauti, indiáni, cestovatelé, dobrodruzi
ãi soudruzi... Dvefie rádi otevfieme v‰em, komu
to pomÛÏe, koho to potû‰í.

Hostu bude poskytnuta místnÛstka, loÏe,
pfiikr˘vka, dfievo, voda, sÛl a základní potraviny
– napfiíklad mouka, kobzole, pohanka, olej,
cukr..., prostû hlady by umfiet nemusel. 

Klasická doba hájení hosta je 3 dny. Del‰í
pobyt je moÏn˘ jen po dal‰í domluvû s ohle-
dem na aktuální situaci.

V˘‰e dobrovolného pfiíspûvku na provoz
a zútulÀování gurudvary závisí na svûdomí
uÏivatele a jeho momentálním finaãnû-mate-
riálním ãi psychickém rozpoloÏení. Pfiíspûvek
mÛÏe upustit do bezedného prasátka bûhem
svého pobytu v gurudvafie nebo i kdykoliv
pozdûji, kdyÏ se mu v‰e rozleÏí, zdûdí fabriku
ãi vyhraje ve sportce. Pak jistû bude pro nûj
maliãkost vyslat posla, osla, po‰Èáka nebo
s tuÏkou v ruce donutit pfievést bankéfie nûko-
likanulové ãástky na ná‰ úãet. Pokud zlaÈáky
netfiepe z rukávÛ, a pfiesto by rád nûjak pfii-
spûl, mÛÏe vûnovat cokoliv, o ãem si myslí, Ïe
by mohlo b˘t gurudvafie ku prospûchu – po-
traviny, vûci (klidnû opotfiebované). 
Adresa gurudvary je vefiejnû pfiístupná, mÛÏete
ji pfiedávat dal‰ím poutníkÛm, zahrnout do
sítû turistick˘ch informaãních stfiedisek
i kniÏních prÛvodcÛ.

Prosíme vyuÏívej, ale nezneuÏívej!

TECHTLE – MECHTLE
Pavel Knebl, 742 74 Tichá 176

tel: 556 858 227

Danû pro úfiedníky a politiky
âeské republiky jsou na svûtû!
Zavedli jsme nejjednodu‰‰í daÀov˘ systém na svûtû!
Pokud bude souãasn˘ byrokratick˘ a politick˘ systém
pracovat správnû, mÛÏe se dokonce stát, Ïe úfied-
nické a politické danû nikdo platit nebude. Toho se
v‰ak zatím nemusíme obávat. Zajímavostí na‰eho da-
Àového systému je, Ïe se zdaÀují pouze ‰kody a újmy,
na rozdíl od daÀového systému „moderního“, kter˘
zdaÀuje jiÏ jen samotnou snahu nûco dûlat. Dal‰í
zajímavostí je také zpÛsob v˘bûru daní. KaÏd˘ si
daÀ od svého úfiedníka ãi politika vybírá sám, sv˘mi
vlastními silami. ZáleÏí zcela na va‰ich schopnostech
zdali nûjakou daÀ vyberete a v jaké v˘‰i. Opût tak
‰etfiíme va‰í penûÏenku – nemusíte Ïivit dal‰í úfiad.
„DaÀové formuláfie“ jsou k dostání na na‰ich info-
centrech a ve vût‰inû IC v regionu a v lep‰ích knih-
kupectvích. Formuláfi vyplníte, po‰lete a pak uÏ jen
ãekáte aÏ Vám pfiijdou peníze! V˘bûru daní zdar!
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Úvod k v˘stavû
„O Vala‰ské slivovici a její du‰i“
Marnû se snaÏím rozpomenout na nûjakou zemi
ãi národ, kter˘ jsem pfii sv˘ch toulkách po svûtû
nav‰tívil, a kter˘ by nemûl nûjak˘ svÛj „národní“
alkoholick˘ nebo aspoÀ nealkoholick˘ nápoj.
Nápoj, kter˘ ho provází jeho dûjinami, nápoj,
kter˘ ‰ífií jeho slávu a vûhlas ve svûtû, nápoj, kte-
r˘m se honosí pfied sv˘mi pfiáteli a kter˘ nesmí
chybût u Ïádné oslavy ãi v˘znamnûj‰í pfiíleÏitosti.
Dobré pití je souãástí národní identity kaÏdého
pofiádného národa. Skotská Whisky neodmyslitel-
nû patfií ke kultufie a symbolÛm skotského lidu.
Pfii popíjení lahodného „Irish Creamu“ mnou
prostupuje stejné teplo jako ve vyhfiátém kamen-
ném srubu za irského sychravé poãasí. Vodka mi
pfiipomene Rusko a sever Evropy, Metaxa ãi
Ouzo zase proslunûné ¤ecko a jeho taverny.
Nemusíme v‰ak vÛbec chodit daleko. Odpovûì „Good Beer!“ je nejãastûj‰í reakcí cizincÛ, kdyÏ jim
sdûlíte odkud jste. „Víno!“, odpoví vám âech, kdyÏ se ho zeptáte, co si pfiedstaví, kdyÏ se fiekne jiÏní

Morava. Dobré pití prostû funguje jako nejlep‰í
reklama, bofií bariéry a sbliÏuje kultury a národy. 

Nepochybuji o tom, Ïe kdyÏ se v âR fiekne slivo-
vice, vût‰ina dotázan˘ch si ji spojí s Vala‰skem
nebo se Slováckem. Co v‰ak na‰i evrop‰tí spolu-
obãané a nûkteré zámofiské národy? Pfies v‰echnu
osvûtu a propagaci, kterou si Vala‰sko ve svûtû
dûlá, budou tápat. Nestojí v‰ak tento magick˘
nápoj a lék, ãasto naz˘van˘ jako trnkové kapky,
vala‰sk˘ penicilín ãi vala‰sk˘ Ïen‰en, a jeho „du-
‰e“ za to, aby se o nûm svût dozvûdûl více? A on
by chtûl! Proto také vzniká táto v˘stava, která si
dává za cíl atraktivní formou pfiiblíÏit ‰iroké svû-
tové vefiejnosti historick˘ v˘voj fenoménu
VALA·SKÁ SLIVOVICE.

„Filozofie“ v˘stavy a její pfiínos
Zdá se, Ïe za v‰echno mohou zase Arabové – algebra, algoritmus,
alchymie, Al-Kaidá a al-kohol, coÏ v arab‰tinû znamená nûco jako
„nejãist‰í podstata vûcí“. Îasnu, jak pfiesnû dokázali jiÏ tehdy podstatu
alkoholu pojmenovat. Staãí ho trochu
a ãlovûk se zaãne otvírat a odhalovat svou
skrytou du‰i. Stejnou du‰i, ne-li hlub‰í má
v‰ak i vala‰ská slivovice. VáÏe se k ní nejen
bohatá a zajímavá historie, ale i mnoho
povûstí, m˘tÛ, lidsk˘ch osudÛ a zajíma-
v˘ch Ïivotních pfiíbûhÛ. A zejména pro-
stfiednictvím její „du‰e“ chce pfiedstavit
vala‰skou slivovici tato v˘stava. Ta by mûla
b˘t náv‰tûvníkÛm pfiiblíÏena zejména pro-
stfiednictvím velkoplo‰n˘ch reprodukcí
dobov˘ch fotografií, drobn˘mi pfiedmûty
provázející v˘robu, uskladnûní a konzumaci
slivovice. SvÛj prostor bude mít i historick˘
v˘voj grafick˘ch podob vinûty slivovice.

Tomá‰ Harabi‰

VK uznalo
Vala‰ské kníÏectví

v Austrálii
Dne 6. ãervna VK oficiálnû uznalo
Vala‰ské kníÏectví v Austrálii. Po
zhlédnutí materiálÛ, které dele-
gace k Ïádosti o své uznání pfii-
pojila, jsme se dlouho nerozm˘‰-
leli. KníÏectví má své imigraãní
podmínky, vydává své vlastní no-
viny „Valach Herald Tribjún“,
publikuje desítky odborn˘ch
ãlánkÛ s vala‰skou problemati-
kou, objevuje, vynalézá a paten-
tuje neuvûfiitelné vûci! Vala‰ské
kníÏectví nejen Ïe Ïije, ale samo-
statnû tvofií! Není pochyb o tom,
Ïe kníÏectví reprezentuje Valachy
u protinoÏcÛ více neÏ dÛstojnû.
Listiny jsem osobnû podepsal se
zástupci kníÏectví – knûÏnou
Lidunou a kníÏetem Janem
Boháãikem v RoÏnovû p. R.
Uznáním kníÏectví v˘raznû posi-
luje vliv VK v jiÏním Tichomofií.
V˘mûnou za zastupování zájmÛ
ValachÛ u protinoÏcÛ poskytneme
kníÏectví ve‰kerou podporu a v pfií-
padû jeho napadení i vojenskou
pomoc. Hlavní tûÏi‰tû vzájemné
spolupráce by v‰ak mûlo spoãívat
v kultufie. KníÏectví jiÏ pfiislíbilo
pomoc pfii pfiípravû v˘stavy O sli-
vovici a její du‰i v Austrálii.
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Oprava:
„Nejsem ãesk˘m ministrem!“
List INDEPENDENT kníÏectví
Hutt River leÏící v západní ãásti
Austrálie cituje má slova, kde
poukazuji na v˘znam tohoto
kníÏectví pro rozvoj cestovního
ruchu v oblasti. Prezentuje mne
v‰ak jako ministra pro místní
rozvoj âeské republiky. Proti to-
muto nafiãení se ohrazuji a dou-
fám, Ïe kníÏectví uvede celou vûc
na pravou míru. Informaci v pÛ-
vodním anglickém znûní ãtûte
níÏe. Více se o kníÏectví Hutt
River dozvíte také na 
www.angelfire.com/wa3/hri
nebo www.huttriver.net TH

The Czech republic
and Hutt River 

In a speech by the Czech

Minister of Interior he draws

a comparison between the Hutt

River Province and the Czech

province of Valassko. Valassko is

the border area between the

Czech Republic and Slovakia

that is located in the Carpathian

Mountains. The Czech Govern-

ment want to promote tourism

and development in this area. 

In that relation the Minister said

that they have been looking at

Hutt River and its influence on

the regional economy. He said in

the speech: “Even though it is

a case of a remote farm, it is

economically very significant,

because, apart from agriculture,

the most important sources of

income in this microregion are

tourism,numismatics, philately

(stamp colecting) and „positive

immigration policy“.

HUTT RIVER INDEPENDENT

Jak jsme Vás informovali v loÀském letním vy-

dání na‰ich informaãních novin, piloti Royal

Wallachian Squadron loÀské jaro dobyli vzdu‰n˘

prostor Monackého kníÏectví a kníÏectví padlo

do na‰ich rukou. Za jedin˘ rok své ãinnosti

dokázala vláda ValachÛ z tohoto chudého kraje

udûlat jedno z nejbohat‰ích kníÏectví na svûtû.

11. bfiezen oslavují obyvatelé Monaka jako den

poãátku nové éry bohatství a blahobytu. TH

Foto: Archiv Slováckého

muzea v Uherském Hra-

di‰ti, archiv Muzea regio-

nu Vala‰sko ve Vsetínû

Jednou z nejv˘znamnûj‰ích aktivit La‰ského markrabûte, pana MuDr. Radima Uzla, bylo uzavfiení
„Smlouvy o vzájemné spolupráci a neútoãení“ se Svobodnou spolkovou republikou Kraví Hora. To se
událo pfii oficiální státní náv‰tûvû SSRKH 11. prosince L.P. 2004 pfiímo v srdci SSRKH – Bofieticích.
Za SSRKH byla smlouva podepsána prezidentem, panem Václavem Petráskem. Obû smluvní strany
slavnostnû prohlásily, Ïe nemají vÛãi sobû Ïádné územní nároky, Ïe nezaútoãí na území druhé smluvní
strany a Ïe poskytnou pomoc druhé stranû v pfiípadû napadení. Souãástí smluvního ujednání je i doho-
da o respektování národních zásad SSRKH, a to paktu MATO (jehoÏ kryptogramem je maso, alkohol,
turistika, obÏerství). 

Uvedená smlouva pak byla ratifikována u pfiíleÏitosti konání III. reprezentaãního plesu Markrabství
La‰ského, kter˘ probûhl 5. bfiezna L.P. 2005 v sídelním místû Markrabství
La‰ského. Ratifikaãní listinu podepsali vybraní zástupci lidu la‰ského. Slavnostní
akt ratifikace a její hladk˘  prÛbûh dozoroval la‰sk˘ kat. Ochranu pfied pfiípad-
n˘m útokem Alí kejdy zaji‰Èovalo markrabskola‰ské ãetnictvo. 

Souãástí programu markrabsko-la‰ského plesu bylo i vyhlá‰ení hnutí BSP
s kryptogramem (bÛãek, sex a pivo). Ve‰keré relikvie potfiebné k otevfiení cesty
k tomuto hnutí byly na místû k dispozici. Za pozornost pak stojí zejména la‰ské
víno ãervené, hravé, které obsahuje léãivé v˘taÏky z bylin a kvûtÛ la‰sk˘ch stromÛ,
coÏ v˘znamnû pfiispívá k rÛstu pohlavní aktivity a zaji‰Èování pfietrvání existence
LachÛ na území âeska více neÏ 400 let. Benedikt Król

Co se událo v Markrabství La‰ském?

Monako oslavuje 1. v˘roãí
svého osvobození piloty RWS
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