
AA  NNAA  ZZÁÁVVĚĚRR  NNĚĚCCOO  ZZEE  SSOOLLÁÁŇŇÁÁCCKKÝÝCCHH  AANNÁÁLLŮŮ  AANNEEBB  PPÍÍŠŠEEMM  SSII  
AAJJ  KKRROONNIIKKUU....   
KÁMOŠI – MFF PÍSEK  15-17/8/2008 
 ..Odjezd autobusu byl v pátek určený na sedmou hodinu ráno v Rožnově, jak jsme se domluvili ve 
čtvrtek na generálce v Zašové. Jako poslední autobus nabral nás valmezáky a Kláru kolem 7.45 a vyjelo se 
na dlouhou, přibližně sedmihodinovou cestu do Písku. Asi půl hodiny po výjezdu z ValMezu se v autobuse 
hned projevil soláňácký přátelský duch − nejmenovaná banda individuí se zvedla a začala provádět kontrolu 
spánku. Jak jinak než s písní ‘Kdybys tak náhodou měl pocit, že jsi sám.’ Z násilně probuzených lidí se 
ozývaly poznámky jako „Hovada,“ a „Fakt díky,“ a „Polibte mě v ři*,“ a podobně. Tento trend se pak udržel 
po celou dobu zájezdu. Jakmile v autobuse někdo zalomil, moc dlouho mu to nevydrželo. Kámoši jsou nad 
zlato.. 

BEZHRANIČNÍ VALAŠENÍ NA KOHÚTCE  25/5/2008 
 ..Abychom si mohli dát oběd bezplatně, dostali jsme takové malé poukázky. Na nich bylo napsáno: 
Guláš / Borůvkové knedlíky. Zřejmě jsme se mohli těšit na opravdovou specialitu. Guláš s pětima 
borůvkovýma. Ale nakonec ne. Bylo to zvlášť. Já jsem chtěl ty knedle, protože jsem guláš snídal, ale slečna 
mi pověděla, že knedlíky jsou jenom pro děti a dospělí že mají guláš, ale že jestli je moc chcu, tak že mi je 
dá. Tak jsem moc chtěl. Přinesla mi kopu 4 obrovských knedlí. Byly výborné, ale měl jsem co dělat, abych 
to snědl. Taká porca. Prý pro děcka. Nejsem včerejší.. 
 
 ..Jinak celý den bylo horko jako kráva. Všichni jsme si spálili ksichty. Odpoledne jsme byli tak 
červení, že bysme se mohli klidně jmenovat Alkáč Band.. 

NĚKDY TO NENÍ LEHKÉ – KÁCENÍ MÁJE V ZAŠOVÉ  31/5/2008 
 ..Postupně jsme donesli na zašovské návsí pod (ještě stojící) májku cimbál, stojany a další potřebné 
propriety. S asi 20min zpožděním jsme začali. Na asi půlhodinové pásmo ‘Zvalování mája’ jsme měli 
společnou (muzika a tanečníci) zkoušku ve čtvrtek 29.května. Jakžtakž jsme to projeli a nacvičili a podle mě 
nás nemohlo nic překvapit. Tato úvaha byla chybná. Během hraní a tančení kolem májky se mezi nás pořád 
vtírali 2 místní pitomci převlečení do masek, jako že budou taky dělat srandu. Jeden druhého vozil 
v kolcách, ale evidentně byli na šrot a srandovní to bylo asi první 2 minuty. Furt něco strašně nahlas řvali, 
brali nám pilku a sekyrku (na kterých závisí celé pásmo). Muselo se pořád něco hlídat. Navíc blízko nás na 
lavičkách seděla místní ‘fet parta’ a měli blbé připomínky.. 

VINŠOVÁNÍ  – POŘAD „ŽIVOT OČIMA PÍSNÍ“ VE VMP ROŽNOV  24/5/2008 
..Vždy, když nastupoval další soubor, tak jeden jeho zástupce Rokytovi na mikrofon popřál. Za nás 

šel Lukáš. Za sbor Skřivani Jana Juříčková, která předvedla dost srandovní přání. Popřála obligátně všechno 
nejlepší a pokračovala asi takto − „ ..já vás znám jenom krátce, ale vypadáte moudrý, aspoň myslím, tak bych 
vám chtěla předat tadytu malou sovu, to je jako symbol tej naší Horní Bečvy.“.. 
 

HRANÍ NA OSLAVĚ 50 – NA POSLEDNÍM GROŠI VE VMP ROŽNOV  25/10/2008 
 ..Pauzy jsme trávili většinou nahoře v horní části hospody v naší improvizované šatně. 

V těchto volných chvílích jsme si hodně povídali. Témata hovorů byla velmi různorodá. Hodně času nám 
zabralo vyjadřování názorů na celosvětovou finanční krizi. Po dlouhých rozmluvách na toto téma jsme došli 
k závěru, že tomu nikdo vůbec nerozumíme a měli bysme radši volný čas trávit něčím inteligentnějším než 
mluvit o takové blbosti − Tak např. Monča se nás ptala, jestli víme, jak se francouzsky řekne ‘dieta’. 
Nevěděli jsme. Tak prý je to ‘žerméň’. No jo, to by nám šlo. Tak šup zas hrát.. 

-ppml- 
 



 
Ročník 2009                Závislý občasník 
    

Milí bálovníci, 
je leden 2009 a fšeci zme zas o rok chytřejší. Tímto Vás 

vítáme na tradičním cymbáli súboru Soláň, tentokráte 
s podtitulem StavBál.con.(Radšej nelez na balkón.)  

Dneskaj Vás čeká hlavní celovečerní súťaž „Zežeň stavební 
povolení aneb razítek není nigdy dosť“, samo že o hodnotnú 
cenu. Skrzej celý večer Vám k tanci aj z doslechu bude 
tradičně hráť CM Soláň, dneskaj pod pseudonýmem Stavební Oddíl 
Lehce Ámorálních Ňoumů. Pokáď by Vás tanec či hlavní súťaž 
zmohla, s důvěrů sa obraťte na našu Kanťýnu – tam sa dostane 
popiť aj pojest různých stavebních dobrot.  

A co dalšího od nás možete čekať? Uvidíte netradiční 
předtančení, které připravili tanečníci našeho súboru; daléj 
sa možete zúčastniť ynteligentních súťaží a samozřejmě nebude 
chybět bohatá tombola. 

Důfáme, že sa budete dobře baviť a do nového roka Vám 
přejeme enem to dobré.      

 
                 Soláňáci 

 
 

PPRROOGGRRAAMM  SSTTAAVVBBÁÁLLUU  ::  
Změny zaručeny.. 

    
Od 19.00  Otevření stavebního úřadu a příjmání úplatků u vstupu 
V   19.30  Zahájení StavBál.conu 
Ve 20.00  Seznámení s pravidly celovečerní soutěže 
Kolem 20.30  Předtančení ‘A lá gips‘  
V cca 21.00  1. Súťaž - Trefsajítam 
Od 22.00  Prodej losů na inventární přebytky – šak za to stojá 
Zhruba ve 23.00 2. Súťaž – Zazdívání panáků  
(+/-) 24.00   Boj o hlavní inventární přebytky  
Asik v 1.00  Vyzvedni si inventární přebytky nebo si ich necháme 
Takňák ve 02.00 Vyhlášení výsledků celovečerní soutěže 
Zřejmě v 02.30 Výměna dresů mezi jednotlivými stoly  
Po 03.00  Lepší ostanů… Nájlepčí odejdů ! 

 



 
 
 
 
 

Bacha, je to náročné – někde mohou být správné všechny tři odpovědi.. 
 
1. Jak se jmenuje nejnovější CD cimbálové muziky Soláň? 
a) Dyž sem byl malučký (x) 
b) Dyž sem byl v hospodě 
c) Romantická grumla D-dur a jiné kusy 
 
2. Proč dnešní StavBál.con nemoderuje oblíbený Tomáš Gross? 
a) Hodil na nás bobek 
b) Hodil si mašli  
c) Má neštovice a hodil si mašli (x) 
 
3. Proč hraje Darina na violu? 
a) Housle jsou jí malé 
b) Gatě jsou jí malé 
c) Je to záhada (x) 
 
4. Kdo nebo co je na fotografii? 
a) Unidentifájd Flájing Obdžekt = nevím, toho 

jelimána z kosmu neznám 
b) Grossovy koule       (x) 
c) Gross nacvičující etudu „Jsem moucha“    (x) 
 
5. Proč dělá Víťa nerad zvedačku? 
a) Motá se mu z toho květák  (x) 
b) Má velké bachory   (x) 
c) Viděl film Bathory   (x) 
 
6. Jak se jmenuje gajdošská muzika Soláně? 
a) Laura a její tygři 
b) Laura a její kozy 
c) Kozy vonku (x) 
 
7. Který folklorní soubor či osobnost bude hostem na našem letošním Muzicírování? 
a) Eva a Vašek 
b) Dominik Hašek 
c) Nechte se překvapit (x) 
 
8. Jak komolí Pavel Ptáček na hračkách známou lidovou píseň „Jak ten ptáček pěkně zpívá“? 
a) Já s písničkou jdu jako ptáček.. 
b) Kdepak ty ptáčku hnízdo máš.. 
c) Proč ten ptáček pěkně zpívá.. (x) 
 
 Poznámka pro bystré hlavy – správné odpovědi jsou označeny křížkem. 



JJEEDDEENN  FFRRKK  KK  TTÉÉMMAATTUU....  

  
Baže, ty si zase chytrá a víš všecko lepší. Tak podle tebe se vrtačka s 
příklepem takto nepoužívá! 

 
 

   
 

TTOOMMBBOOLLAA  ––  hhllaavvnníí  cceennyy::  

 
1.    MIKROVLNNÁ TROUBA   Zámečnictví O. Kovář Hutisko-Solanec 
2.    METAXA XXL *****      VA+JA Tabák s.r.o. Dolní Bečva 
3.    PERMANENTNÍ VSTUPENKA  Solná jeskyně SALZA Zašová 
4.    SUD PIVA  30litrů    Pivovar BON Zašová  
5.    AKU-ŠROUBOVÁK    TKR Jašek ValachNet Rožnov p. Radh. 
6.    MILIÓNOVÝ KUFŘÍK         (bez milióna) 
7.    SADA HLAVIC A BITŮ   Jan Michalík, stavební systémy, Val.Mez. 
8.    POUKAZ NA SLEVU KOTLE V HODN. 10.000,-   PONAST s.r.o. Valašské Meziříčí 
9.    SADA STŘÍBRNÝCH ŠPERKŮ   fa H-Tipol, p. Halašta, Zašová 
10.  ROČNÍ PERM.DO LYŽ.AREÁLU SOLÁŇ TJ Rožnov pod Radhoštěm 
11.  PERM.NA KREATIVNÍ KURZY V HODN. 1000,-   Kreativ – Petra Hrušecká 
12.  ČESTNÁ VSTUP.PRO 2 OSOBY NA ROK 2009 VMP Rožnov pod Radhoštěm 
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