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Královské m sto Patricija

„Sv t se m ní a samozvaní diktáto i už nejsou v mód …“
Arnošt z Patricije, min. zahrani í R

Foto m síce: Patriciji a její dominantu – Gilsbornovu v ž – postihla silná bou e.

Slovo šéfredaktora…
Doba temna zasáhla op t Rošfórskou íši. Zatímco b h Ji í se zabývá všedními
starostmi božského života, jeho paná ci i skvostné Královské m sto jsou drancováni dv ma
malými bohy. Doba temna byla poznamenána i vleklou ekonomickou krizí, která dosedla na
íši a z níž není dosud možné se vymanit. Dnes se snad blýská na lepší asy…
tená m Pergamenu dlužíme spoustu informací. Zde jsou…
Sergej Starostin

Vláda Rošfórské íše
1. leden 2015 – Rošfórská íše má novou vládu. Zde jsou její lenové:
hejtman: Ji í Probošt
ministr zahrani í: Arnošt z Patricije
ministryn vnitra: Mina Murayová
ministr obrany: Strachota
ministr kultury a sportu: Ješek Rohovec ze Zho e

Vláda získala p ed íšským sn mem pot ebnou d ru, opírá se o leny Strany práce,
Rošfórské národní strany a dvou nezávislých len Sn mu.
Úkoly jednotlivých rezort :
Ministerstvo zahrani í: Vzhledem k jasnému p íklonu k domácí scén omezí Rošfórská íše
mezinárodní aktivity na minimum. Preferujeme posilování dobrých vztah jak s V trníckou
unií, tak se státy Jihu. Nejd ležit jším úkolem pro nového ministra je vyjednání nové
Kontinentální desky ve VU a poté její realizace.
Ministerstvo vnitra: Prioritou íslo jedna je dokon ení okrajových tvrtí Královského m sta
Patricije. Druhým úkolem roku je vybudování nové rošfórské železnice (bude záležet na
finan ní injekci Národní banky).
Ministerstvo obrany: I p es n které „nálady“ ve sv
nebude Rošfórská íše dále vytvá et
nové vojenské oddíly. V tomto roce bude dokon ena výroba veškeré vojenské techniky, která
je v sou asné dob nedokon ena. T sn p ed spušt ním na vodu je rošfórská letadlová lo . I
tak bude rošfórská armáda po tem disponovat nejmenší vojenskou technikou ze všech
vysp lých zemí.

Ministr kultury a sportu: Z domácí scény jsou d ležité Jižní hokejová liga a Kontinentální
fotbalová liga, ze zahrani ní scény se nejvíce upínáme na Zimní olympijské hry ve V trnícké
unii.
hejtman Ji í Probošt

Kontinentální deska ve VU
10. leden – íšský sn m odhlasoval návrh na vytvo ení Kontinentální desky ve V trnícké
unii. Za ú elem projednání podoby desky se uskute ní návšt va rošfórské diplomacie
s v trníckou.
min. zahrani í Arnošt z Patricije

Vojenská základna ve VU
19. leden – Vláda na svém pravidelném zasedání navrhla íšskému sn mu zrušení vojenské
základny ve V trnícké unii. Vojenská základna již splnila sv j ú el. V dob , kdy Rošfórská
íše zajiš ovala návrat sovovských ob an zachrán ných ze Skogomadry do sovovských m st
Krumlova a Rožmberku, plnila vojenská základna obranné úkoly. Chránila zejména rošfórské
ob any p ed autoritá ským režimem Viléma z Rožmberka. V sou asné dob je n jaký
agresivní útok ze strany Viléma velice nepravd podobný. Panská kurie íšského sn mu
odsouhlasila nejt sn jším rozdílem zrušení vojenské základny k 1. ervnu 2015. Na
rošfórském velvyslanectví ve V trnícké unii bude od tohoto data z ízen post konzultanta,
který bude pohyb v Sovov monitorovat a bude p itom úzce spolupracovat jak s Broki
Embrem, tak s ministerstvem zahrani í V trnícké unie.
min. obrany Strachota

Bou e nad Patricijí
28. únor – Nad Patricijí se v posledních dnech p ehnala veliká bou e. Blesk uhodil do
Gilsbornovy v že a poni il její špi ku. Ušet ena nebyla ani Novom stská brána. Také její
špice byla poni ena. Její fragmenty zasáhly jednoho ob ana, který byl lehce zran n. Byl
evezen do nemocnice a po ošet ení propušt n do domácího lé ení.
Co bylo uchrán no p ed bou í, neuniklo pozornosti dvou malých boh . Nad m stem
obchází strach…
min. vnitra Mina Murayová

Soudnictví
14. b ezen – Jeho Veli enstvo Rošfór II. Vigo jmenoval nové soudce. Dosud vykonávaly na
území Rošfórské íše soudní moc vévodové jednotlivých zemí. Nyní tato pravomoc p ešla na
králem jmenované soudce, kte í dostudovali právo na Patricijské universit . Každá zem bude
mít jednoho soudce. Za Aragon se do soudcovského taláru oble e Brian d´Bois Guilbert,
kdejší markrab . Za Karpat se stal soudcem len mnišského ádu szgany pan Palacki,
v Ídaru bude soudcovat Ond ej Rottal. Nejvyšším královským soudcem se stal Naum, bývalý
velvyslanec ve VU a bývalý d kan Patricijské university.
královský kanclé Šárec

Milas Folkaned je nezv stný
15. b ezen – Hrdina Rošfórské íše, Milas kníže Folkaned, je nezv stný. Naposledy byl
spat en p i hlasování 23. prosince 2014. Po odhlasování se odešel vy rat a od té doby jej
nikdo nespat il…
z policejního vyšet ování

Komonický orloj

Mešita, za ní hrad Karlštejn

