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Foto m síce: Rošfórští fanoušci na Poháru Jižních zemí 2014

„Vrátil se z v zení a pojal podez ení, že m že být prezidentem“

Hroznata z Úžic, sovovský premiér



Rytí i a duchovní p ed hlasováním.
Chybí jen Milas Folkaned, který se šel
vy rat.

Slovo úvodem…
Vážení tená i, do rukou se Vám dostává nové vydání Pergamenu Rošfórské íše.

Redakce Pergamenu reaguje moderním vzhledem novin na situaci v rošfórské spole nosti,
která se odklonila od tradi ní st edov ké spole nosti a prom nila se ve spole nost moderní.
Pergamen bude vycházet sice i nadále nepravideln , ale zavazujeme se vydat jedno íslo

sí . Dodržovat budeme jeho vzhled. Oproti „starému“ Pergamenu zmizí jeho podklad, a
to  zejména  z  toho  d vodu,  že  text  se  na  starém  papíru  mnohdy  ztrácel.  Na  titulní  stran  se
vždy objeví citát, moudrost nebo zajímavost pronesená v daném období, následovat bude foto

síce.

Vážení p átelé, doufám, že se na Pergamen budete t šit a budete rádi pro ítat jeho
nové listy.

S pozdravem váš šéfredaktor

Sergej Starostin

Volby 2014
23. prosince ve 14:00 se v Rošfórské íši v celé zemi otev ely volební místnosti.

Ob ané vybírají mezi ty mi politickými stranami a deseti nezávislými kandidáty. Volby
provází obrovský zájem. Bližší informace p ineseme
po volbách ve chvíli, kdy budou se teny všechny
hlasy. První výsledek už ale známe. V Panské kurii

íšského sn mu totiž prob hla 24. prosince volba
komo ího. V Panské kurii je osm stálých len . Jsou
to rytí  Mircea Batrin vévoda Crawford z Karpatu,
rytí  Thomas vévoda Grey z Ídaru, rytí  Snorri kníže
Sturlusson, rytí  Milas kníže Folkaned, rytí  Havran
hrab  Karlštejnský z Karlštejna, rytí  Št pán hrab
Tyr  a  duchovní  Patriarcha  Loki  Crawford  a
duchovní Kardinál D jsa Vuola. Komo ím se stal
rytí  Snorri  kníže  Sturlusson.  Ve  druhém  kole
porazil rytí e Mircei Batrina vévody Crawforda
z Karpatu pom rem hlas  šest ku dv ma.



John Silver na návšt  u Hroznaty z Úžic

Vrátil se z v zení a pojal podez ení, že m že být
prezidentem

Dne 25. prosince prob hlo na Rožmberském hrad  významné setkání. Po letech
strávených v dakarském zajetí se na svobodu dostal bývalý sovovský velvyslanec v Dakkarii
John Silver. Velkou zásluhu na
tom má langarská diplomacie.
A práv  na 25. prosince p ijal
John Silver pozvání od
sovovského premiéra Hroznaty
z Úžic. Slavnostního ob da se
zú astnili i sovovský ministr
zahrani í Marty Hopkirk a jeho
langarský prot jšek Wayne.
„John Silver si prohlédl
Rožmberk, zejména hrad a
Chrám Slima Blaženého
s kytarou, a u ob da pak pojal
podez ení, že by se mohl stát
sovovským prezidentem,“ sd lil
Pergamenu premiér Hroznata
z Úžic.

„Panu Silverovi jsem vysv tlil, že takhle to u nás nechodí. Pokud by se cht l podílet
na vedení zem , m že se samoz ejm  jako sovovský ob an zú astnit p íštích voleb,
samoz ejm  pokud by v Rožmberku nebo Krumlov  žil,“ dodal Marty Hopkirk. Sovovský
veterán dále pronesl, že nabere žoldáky a pak se uvidí… a ješt  se taky vyptal na osud
zbývajících lvovských m st a dodal, že se pokusí o meditaci a spojení s bohem Slimem.

Pohár Jižních zemí 2014
Letošní Pohár Jižních

zemí hostil Olympijský
stadion v Patriciji a op t se
ukázalo, že po ádající zem  je

ed svými diváky svázána
ur itou nervozitou. „Jediné
vít zství je velice málo. Tento
nezdar p ikládáme tomu, že se
po dva roky nehraje naše
kontinentální fotbalová liga,“
prozradil Pergamenu kapitán

Utkání Mon Ferera se Skogomadrou



rošfórské reprezentace Svatoslav Lech. Velice silná slova již tradi  p ilet la z Langary:
„Rošfórský fotbal v krizi! Neurvalci a rabiáti na tribunách a na h išti sobecké primadony bez

le po vít zství.“ „Nejsem si jistý, jestli autor t chto slov sledoval letošní Pohár… Rošfórští
fanoušci fandili slušn , nebyl zaznamenán jediný konflikt. V minulosti byly sice problémy, a
proto byly p ijaty bezpe nostní opat ení, ale dnes byly fanoušci výborní.“ Kapitán
patricijského KAFK ješt  dodává: „Gratulujeme langarským fotbalist m k vít zství v Poháru,
ale jejich komentá e jsou zcela scestné, jako vždy.“ Nejlepším st elcem je rošfórský Floreja.

Výsledky pátého ro níku Poháru Jižních zemí: Historický p ehled:

1. Langara 3 1 0 8:2 10 b. Rok 2010 – R

2. Skogomadra 3 0 1 8:7 9 b. Rok 2011 – LAN

3. Armengar 2 0 2 7:7 6 b. Rok 2012 – R

4. Rošfórská íše 1 1 2 8:5 4 b. Rok 2013 – R

5. Mon Ferero 0 0 4 3:13 0 b. Rok 2014 – LAN

K letošnímu Poháru je nutné poznamenat, že skogomadrský fotbal stoupá vzh ru a umíst ní
Mon Ferera neodpovídá nasazení jejich fotbalist  a jejich bojovnosti a touze po vít zství.

AM LAN MF SFK

AM 0:1 3:2 2:1 2:3

LAN 1:0 3:0 1:1 3:1

MF 2:3 0:3 0:5 1:2

1:2 1:1 5:0 1:2

SFK 3:2 1:3 2:1 2:1

Druhé místo je skogomadrským úsp chem

Kone ná tabulka Poháru Jižních zemí 2014


