První

Obyvatelé Středozemí, spojte se !

KRAJOVÉ PLKY
Sečen 13.

Kraj

Nezávislý občasník redaktora Falko Pytlíka z Cvalíků

Gandalf Šedý
Holohlavý

Pár slov úvodem
Určitě každý z vás v předchozích
dnech prožil divné chvíle, kdy stále
něco hledal a nevěděl co. Chodili jste
s hlavou plnou myšlenek na něco, ale
nevěděli jste na co. Stále vám ve
vašem novém životě něco chybělo.
Nemohli jste se na nic soustředit a
v noci jste se neklidně převalovali a
nemohli jste usnout. Vaše myšlenky
chaoticky bloudily v začarovaných
kruzích a nemohly se zachytit něčeho
konkrétního,
co
by
přineslo
uspokojení vašim těžkým a bolavým
hlavám.
Ano! To co vám chybělo do
této chvíle jsou tyto noviny, „Krajové
plky“. Noviny nabité zajímavostmi a
důležitými
informacemi,
které
potřebuje k životu každý pořádný
obyvatel Kraje. Tyto noviny vám
přinášejí a budou přinášet přehled
důležitých
událostí
minulých
i
budoucích. Čtěte pozorně každý
řádek tohoto listu a budete mít
neustálý přehled o životě v Kraji a o
událostech
ve
světě.
Tyto
noviny
nezvratně
ovlivní i vaše životy, neboť i vy se
můžete
nepřímo
stát
členy
redakčního týmu, který pro vás
získává informace a předkládá vám je
formou těchto novin.Každý z vás se
pohybuje v určitém kolektivu a
spoustu událostí by jste rádi
komentovali, ale buď se bojíte nebo
máte
jiné
zábrany.
My
vám
umožníme, aby jste mohli ulehčit
vašim
hlavám
od
nevyřčených
komentářů. Pro všechny, kteří budou
svědky důležitých událostí, nebo
budou chtít svému okolí něco sdělit,
ať už anonymně, nebo svým jménem,
mají možnost vyložit svůj komentář
na papír a ten po té vhodit do
redakční schránky umístěné na
krbové římse. Upozorňujeme, že
všechny
poskytnuté
informace
podléhají redakční cenzuře, tzn. že
budou přehodnoceny, zda je jejich
obsah
hoden
uveřejnění.
Nyní již ponořte své oči do
následujících
řádků
a
hltejte
informace co vám šedá kůra mozková
dovolí. Příjemné počteníčko vám
přeje redakční tým a vydavatel.

vydavatel

Óda na kuchaře, aneb
Muži v bílém II.
Dvě postavy v bílém nad hrnci se sklání
Vaří další nebeskou manu k pochutnání
Jak jim to jde výtečně od ruky, páni!
Z obláčku i Mařena Dobromila se jim klaní!
Jako strávníci máme prostě kliku,
vaše jídlo rozplývá se na jazyku
že umíte spousty gurmánských triků
za to patří vám tisícero díků!
Nejste obyčejní muži, leč hrdinové, Reci!
Když umíte tak skvěle vařiti, smažiti či péci.
To, že jste skvělí, tady o vás víme všeci!
A věříme, že krom vaření umíte i jiné věci!
-PRA-

Inzerce
Prodám levného slimáka. Cena
dohodou. heslo: Slintal.
Hezká, milá a upřímná holka ze
třetího oddílu hledá hezkého,
inteligentního,
hodného
a
upřímného
kluka.
Heslo:
LASKAVKA.
Hledám baterku červeno-černou.
Iveta Doležalová, 3. oddíl, Enti.
Redakce listu Krajové Plky
úporně shání redaktory pro svůj
list. Podepsané příspěvky vkládejte
do redakční schránky listu (Jo, je to
ta červená krabice!)

Upozorňujeme všechny na
změnu
vzhledu
našeho
nejvyššího čaroděje Gandalfa
šedého. Po mnoha letech
pečlivého pěstování svých
krásných,
dlouhých,
jemných, šedých
vlasů
došlo u tohoto čaroděje
k tragické události. I přes
velký um Gandalfa došlo při
jednom jeho pokusu k chybě
ve výslovnosti zaklínadla,
kdy bylo jeho záměrem
z trusu uplést bič. Že se mu
tento záměr nepodařil, zjistil
po té, co byl bič upleten
z jeho dlouhých, krásných a
po stovky lét pěstovaných
vlasů. Tato změna, jak
následovně zjistil, je pro
čaroděje bohužel trvalá a
nevratná, což znamená, že
tohoto velkého čaroděje již
nikdy
nespatříme
s jeho
typickou nádhernou šedou
kadeří.
„Cítíme
s tebou
MISTŘE“.
Zároveň upozorňujeme, že se
v kraji
nachází
nezbeda,
který
po
tají
sledoval
Gandalfovo
počínání
při
zaklínání a svými nově
nabitými znalostmi se chtěl
pochlubit svým kamarádům.
Dnes je možno jej potkat
s téměř holou hlavou na
které je ze zbytků vlasů
vytvořen
obrazec
šipky
směřující vpřed.
-CAK-

Kurz elfího jazyka
Quenya

lekce 1.

Česky: Hvězda svítí na
hodinu našeho dalšího
setkání (setkání dvou lidí)
Quenya: Elen síla lúmenn'
omentielvo
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