Druhé

Obyvatelé Středozemí, spojte se !

KRAJOVÉ PLKY
Sečen 15.

Kraj

Nezávislý občasník redaktora Falko Pytlíka z Cvalíků

Byl jsem u toho!

Krátké zprávy

Dřevozpracující průmysl v našem kraji zavádí nové, pokrokové
postupy. Odštěpný závod Čermná použil pro dopravu dřeva poprvé
prototyp lidského elevátoru! Zvláště mě pak překvapilo, že když se
ukázala nedostatečná kapacita tohoto, zkušení manažeři operativně a
promptně spustili další dopravník, ač byl teprve ve fázi vývoje.
Konstruktéři ale své práci dobře rozumějí, protože, ač vývojový typ,
běžel tento elevátor na plné obrátky bez poruchy. Toto opatření
zrychlilo postup industrializace v našem regionu.
Na základě viděného mohu tedy
dvoutýdenky splníme beze zbytku!“

hrdě

prohlásit:

„Plán

naší

K tomuto je třeba dodat, že byl našimi skvělými konstruktéry vyvinut
tzv. „dvounosič“. K němu je však zapotřebí , a to je nutné, čtyř silných
paží a dvou nezlomitelných prkének. Tento „stroj“ zvládne práci za
několik lidských faktorů menšího vzrůstu, slabších silou a nemotorných
na ruce.
-PRA-, -SON-

Slavný režisér si vybral osadu Čermňon
Kinder Lager pro svůj nový film
Slavný roklinecký režisér a kameraman Filippe Opius Kwakinus si pro
svůj nový velkofilm „Temné pracky Sauronovy“ vybral naši osadu
Čermňon Kinder Lager. Již druhý den zde natáčí podle scénáře
neméně slavného spisovatele a scénáristy Prada Morettiuse. Za
vydatné účasti početného komparsu včera probíhalo natáčení těch
nejdramatičtějších scén, jako jsou „Šel hodit šťávu na plech“ a
„Temná mordorská popelnice“.
Očekává se, že tento velkofilm se stane kasovním trhákem, neboť i
herecké obsazení je vskutku hvězdné. V hlavních rolích uvidíme
takové slavné tváře, jako je Oropher, vůdce čtvrté krajové skupiny.
-KWA-

Válka je na spadnutí
Skřetí soldateska napadla ve
středu odpoledne strážní hlásku
poblíž Čermenského výcvikového
tábora a došlo ke krvavé potyčce,
ze které si hobit Bučihuj odnesl
sečnou ránu od skřetího rapíru.
Okamžitý
zásah
táborových
ranhojičů mu zachránil paži a
možná i život, jelikož skřetí rapíry
bývají zpravidla napuštěny jedem.
Toto je jen začátek, bude hůř !
Vyzývám Vás, zničte prsten, co
nejrychleji zničte prsten! To je
jediná
možná
spása
před
nadcházející Temnotou!
-PRA-

Včera
v odpoledních
hodinách
došlo
poblíž
městečka
Hůrky
k zákeřnému přepadení dvou elfů.
K šípovému útoku se přihlásila
militantní
frakce
Sarumanových
Černých hlídek. Vyšetřování se ujala
kancelář
kriminálního
biřice
Koriandra. Dle jeho slov se po
pachatelích intenzivně pátrá.
Úroda
kukuřice
v zemědělské
oblasti kolem Bralova byla letos
velmi vydatná. Nejen, že naplnila
všechny sýpky v okolí , ale vybylo i
na potravinovou výpomoc Temnému
Hvozdu. Na světovém trhu ovšem
díky tomu klesly ceny obilovin o 15
procent.
Delegáti na valném shromáždění
OSN
(Organizace středozemních
národů) odsouhlasili rezoluci o
zvýšeném výlovu cejna mokromilného
(cinus hydrofilus), který se nadměrně
rozmnožil v místních vodních tocích.
Lorienský ministr rybolovu Kapras
vyzval všechny ostatní zástupce
přítomných národů, aby s přípravami
na nezbytnou akci začali co nejdříve.
Na XXII.zimní hry přihlásil Sauron
novou
sportovní
disciplínu,
Mordorské
kuželky.
Středozemní
olympijský výbor ale záhy zjistil, že se
jedná o hod trpaslíkem do devíti
sešikovaných a zmražených hobitů,
takže
tuto
disciplínu
okamžitě
z programu her vyřadil. Sauron byl
pozván k pohovoru před olympijský
výbor.
Saruman Bílý, který podlehl moci
Prstenu a stal se zlým přisluhovačem
Saurona si popletl kouzla. Když se
pokoušel zastavit Froda s Prstenem
na cestě do Mordoru a mocným
kouzlem vyčaroval temné bouřkové
mraky, omylem je místo na Froda
poslal k městečku Čermná kdesi na
východě
Středozemě.
Obyvatelé
Čermné nyní bojují s velkými dešti.
Populární elfská popstar, slovutný
Arminas, tráví dovolenou v letovisku
Lindon. Po vydání dalšího úspěšného
alba „Hobitem nezatopíš “ tráví své
volné chvíle pojídáním lembasu a
hraním Mordorských kuželek.
Na
hranicích
Mordoru
byly
zaznamenány manévry Sauronových
jednotek,
zejména
cvičení
42.
obrněné
divize.
Dle
našich
pozorovatelů bude tato jednotka brzy
včleněna do sborů Lehké jízdní,
jelikož
při
tamních
silných
přívalových deštích jim silně zarezlo
brnění.
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Hobití
průmyslový
koncern
Bralecké
železárny
kapitálově
vstoupil do podniku Stará Huť, a.s.
Morie a získal většinu 51 % akcií.
Odstupující předseda správní rady
trpaslík Plivli vyjádřil naději, že
navýšením kapitálu dojde k oživení
výroby. Živý drát by se tak mohl stát
stěžejním produktem obrozeného
podniku.
Lesní závod Fangorn e.e. hlásí
přeplněné sklady zásob vzácného
fangorního
celuloidního
pryskyřičného odkorovitého entího
dřeva zvaného Ilúvalariandorinon,
jehož
cena
vlivem
kapitálové
stabilizace
Braleckých
železáren
prudce stoupá a je tudíž neprodejné.
Obrovské hromady tohoto navýsost
kvalitního materiálu se povaluje po
všech koutech Středozemě a lze jej
získat ZADARMO pouhým odnešením
a uklizením. Vyzýváme všechny
uvědomělé a inteligentní obyvatele
Středozemě, aby se účastnili odnosu.
Za všechny znalce velký dík.
Malý
hobit
Pipin
z Pelouchů
vytvořil
na
svojí
postavu
až
neuvěřitelně
obdivuhodný
výkon
v olympijské disciplíně Dřep. Svým
nenapodobitelným výkonem překonal
magickou
hranici
200
dřepů
v kvalitním čase 8 minut a 5 sekund
Středozemního času. Gratulujeme.
Touto
cestou
děkujeme
nezištnému trpaslíkovi Gimlimu za
obětavou pomoc při řešení složité
otázky globálního celostředozemního
problému
prasklých
luxusních
sedacích
prdélkonosičů
pro
podepření
zadnic
návštěvníků
veřejných Hůreckých záchodků. Tyto
prdélkonosiče byly dovezeny firmou
Hrdonožka a syn s úmyslem ohrozit
klidnou a ničím nerušenou atmosféru
SaT („sezení a tlačení“ – pozn.
redaktora). Lumpové byli ztrestáni
finančním ústavem TOA („temný
oheň Arnoru“ – pozn. redaktora).
Našel se první odvážlivec. Do řešení
tajemného
a
starodávného
GANDALFOVA HLAVOLAMU se pustí
první odvážný dobrovolník. O jeho
úspěchu či neúspěchu budeme dále
informovat.
Poslední
zprávy
z baru
„ORTHANK“
naznačují,
že
v nejbližších dnech můžeme očekávat
příliv nového haradského zboží
v podobě čokolád DELI, žvýkaček a
pro náruživé pisatele dobrá zpráva –
známky na dopisy a pohledy budou
k mání,
neboť
přijde
zásilka
z poštovního úřadu v Roklince.
Poslední zprávy vyděsily Hůrecké
osadníky. Nad osadou se přehnal
obrovskou rychlostí okřídlený Nazgúl
a zmizel kdesi v Mordorských horách
v oblasti
Morannonské
brány.
Zvědové hlásí pohyb pancéřových
pavoučích
broukostrojů
v místě
zvaném Cirith Ungol, kde má
Mordorská armáda vybudováno silné
opevnění
hlídané
pavoučím
monstrem Odulou. Zdá se, že válka je
neodvratná.
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Dejte nám hrob !
Chtěl bych se na tomto místě trochu zamyslet nad nedostatečností
pietních míst. Vycházím z toho, že na táborovém hřbitově jest
spousta pojmenovaných hrobů, vázajících se ke konkrétním
turnusům. Ale předpokládám, že tento koutek odpočinku navštěvuje
i řada táborníků, neúčastnících se těchto turnusů a těm chybí na
tomto místě nějaká pietní vazba, kde by mohli ronit slzy a
popotahovat nosem, jak se u takových příležitostí dělá. Nebo jsou již
natolik letití, že si nepamatují, kterých táborů se vlastně účastnili.
Proč tedy i my ostatní nemáme Hrob Neznámého Táborníka ?! Vždyť
i krutí válečníci mají Hrob Neznámého Vojína, včelaři mají svůj Hrob
Neznámého Ubodaného Včelaře, revolucionáři mají svůj Hrob
Neznámého Lenina ! Proč tedy my nic, vždyť se každoročně z táborů
vrací jen 90% dětí! (zbylých 10% po prvních zkušenostech již nejsou
dětmi, pozn.redakce) Je to příliš, žádat rovnoprávnost s ostatními,
zvlášť v naší demokratickoelfské společnosti? A proto hlásám
společně s ostatními osiřelými táborníky: „Dejte nám Hrob !“
Autor je stálým spolupracovníkem redakce

NOVĚ OTEVŘENÁ PLOVÁRNA
Včera byla nově otevřena plovárna u Ploutvonohého Brčala. Zároveň
s otevřením plovárny byly zahájeny taktéž nové kursy plavání a to
tzv. ZNAK a KRAUL. Bohužel následkem dlouhodobých veder není
dostatek vody a tak byly kurzy prováděny na sucho. Toto se ovšem
neobešlo bez zranění, neboť vyučující Brčal Potopník si neuvědomil,
že ležící žáci budou při znaku a kraulu plácat prudce rukama a
nohama o zem. Z toho důvodu byly dnes kurzy zrušeny a žáci byli
přemístěni se zlomeninami končetin k místnímu ranhojiči
Bolehlavovi Usekpalcovi.
-C-

Inzerce
Nabízí se: byt 1+1 v Praze u
Karlova Mostu. Heslo: Spěchá.
Cena 3500000 Kč.
Vyměním sestru za bráchu. Heslo:
Spěchá.

Obyvatelé Kraje oslavili 111 narozeniny Bilbo Pytlíka.

Redakce listu Krajové Plky vyzývá
autora/autorku článku „Jak přišel ara
hyacintový ke žlutým znakům“, aby se
prostřednictvím
červené
schránky
přihlásil/a redakci. Bez podpisu, totiž
nelze jeho článek uveřejnit.

Kurz elfího jazyka Quenya

lekce 2.

Česky: Dobrý/-é (den / ráno / večer)
Quenya: Mára (rë / arin / undómë)
Česky: Pojď se se mnou projít a
společně pohlédnout na hvězdy
Quenya: Tula yo ni vantien ar
eleninnar tirien
Česky: Děkuji ti (vám)
Quenya: Hantanyë len

Nezávislý občasník Falko Pytlíka z Cvalíků KRAJOVÉ PLKY .

Prodáme bratry 10 a 8 let, 130
cm, oba 28 kg. Cena dohodou.
Heslo: nepřemýšlí.
Pronajmu stan číslo 19. Cena po
dohodě. Heslo: Teče tam.
Hledáme uklizečku stanů. Platíme
dobře, práce je dost! Nutné! Stan č.
15.
Kdo chce mít boty jako nové, stačí
udělat pár krůčků ke stanům číslo
3 a 7. Avšak! Nebude to zadarmo.
Cena dohodou. Zn.: Obuv jako od
Bati.
Vyměním hrníček za konvici. Zn.
Málo místa.

Redakce listu Krajové Plky
ještě úporněji než minule
shání redaktory pro svůj list.

Podepsané příspěvky vkládejte do redakční
schránky listu (Jo, je to ta červená
krabice!)

