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Vize podmořské krajiny 
 
Vláda VU na svém zasedání dne 20.7.2016 rozhodla o naprosto nevídané věci. Vláčky typu HO 
se příští rok v celém iiilandu zruší, tedy vlastně pouze ve městě Větrníkov, a toto město se 
posune pod hladinu moře. Na hrázích nad městem budou jezdit vláčky typu TT a ty spojí hlavní 
město Gondolu se zbytkem kontinentu.   
První krok již byl učiněn. Vláda provedla při poslední návštěvě kolonie Amezem výměnu 
lokomotiv a získala tak skvostný kousek lokomotivy, která dokáže jet nádherně pomalu, avšak 
spolehlivě.    
Větrníkov se tak stane svou průměrnou výškou pravděpodobně nejníže položeným městem na 
světě. Celá okolní krajina bude připomínat boží holandskou krajinu a bude se zde nacházet 
rovněž přehršel větrných mlýnů. Inu – tak by mělo nejstarší město iiilandu ideálně vypadat. 
 
                                                                                           Young Seton, firma Kebne 
 
Anka Chřestýš se toulá... 
 
Pozorovatel mise OBSE, Langarák Anka Chřestýš v poslední době sice přestal dštít své 
jedovaté sliny na adresu větrnícké vlády, ale zato se dal na turistiku. 
Minulý týden byl zadržen v katastru obce Hollószikla se svým autem, ale bez pasu. Ten byl 
později nalezen na hranicích Sovova a Větrnícké unie. Po domluvě byl Anka vrácen na své 
původní stanoviště. Nebylo totiž vyšetřeno, která síla jej přesunula přes hranice Sovova. Zlý 
úmysl v tom však nebyl spatřen, neboť naši vyšetřovatelé konstatovali, že za to Anka Chřestýš 
zřejmě nemůže a že se pohyboval bez svého vlastního přičinění řízen cizí vůlí. Že by se u něj 
objevily první příznaky schizofrenie? Pokud se tato situace bude opakovat, tak navrhneme 
langarské vládě jeho podrobné vyšetření v gondolském hospitlu. 
 
                                                                                                        Jimmy Page, Nuoli 
 
Havrányci mají ve svých věcech menší binec 
 
Strana zelených Větrnícké unie (SZVU) se prostřednictvím svých vedoucích členů Olivera 
Hardyho, Selmy Lagerlófové, Davida Michelangela a Mikoláše Alše zlobí na havrányské 



představitele kvůli tomu, že ztratili jejich dar. Tato strana věnovala na zkrášlení olympijského 
Pupíkova osm stromů a nádhernou sadu květin. No a Havrányci vše ztratili. Král Maro Trebo 
sice tvrdí, že se všechno najde, ale VU je touto nepořádností hodně omezována. 
 

 
Přístav v Sharlroa                                                                               Nová větrnícká mašina  

 
Větrníčtí zemědělci by totiž rádi vyměnili pár květin za zelené polní trsy nezralé řepky olejky. 
Chtěli by trošku více zkrášlit pole, která se nyní vysazují v katastru obce Newcastle. Zde nyní 
probíhá, vedle Sharlroa, největší rozvoj. Byla zde postavena první moderní autobusová 
zastávka. V Amezemu byly při poslední návštěvě iiilanďáků z galaxie STB upraveny dva 
autobusy, kterým byla ufiknuta střecha. První pravidelná autobusová linka spojí Sharlroa se 
Szentlászlószékesegyház, což je přibližně vzdálenost 55 dm. 
 
                                                                                      Selma Lagerlófová, Nuoli 
 
Povědomí o iiilandu roste 
 
Poslední měsíc navštívilo museum přibližně 80 bohů, z nich bylo asi 8 romských. Na základě 
reakcí všech božích návštěvníků jsme při meditacích vytušili,  že by bylo dobré vytvořit více 
popisek. Byly vyrobeny nové vstupenky, pro tisk jsou již připraveny ukazatele na silnice, názvy 
měst, nádraží a směrovky se vzdálenostmi v dm. V současnosti se řeší, jaké barevné podklady 

se pro tu či onu vývěsku použijí. 
 
Pokud by v iiilandu byla i území Rošfórské říše 
a Langary, tak by bylo možná dobré tyto 
směrovky zkoordinovat, ale není to 
podmínkou. Měli bychom však alespoň vědět, 
zdali se v Rošfórské říši nebo v Langaře jezdí 
vpravo. 
 

                                                                                     
Angelika de Monte – Luc 

 
Terén, kde bude probíhat olympijský přespolní běh 

 
 
 

 



Zlepšení styků VU – Sovov (meditační okénko Pepy Vytahovače - SPVU) 
 
V galaxii SRK (Sirákov) došlo dne 14. a 17. července k setkání bohů VU a SK. Vilémovi z 
Rožmberka byl zaslán darem Borkum Rif, který si Sovováci vydělali na základě své participace 
v muzejních sbírkách iiilandu v galaxii STB. 
 

 
Bohovi Slimovi bylo 
navrženo, aby přenesl své 
muže a ženy do Sovova 
Brokiho Embra. Tento 
návrh bůh Slim zatím 
promýšlí. Větrnícká unie 
se domnívá, že lid Sovova 
je kdesi v újezdském kufru 
v nebezpečí vymření. Slim 
se toho zatím neobává. 
Pokud by se dostali 
Sovováci přesto do Sovova 
Brokiho Embra, pak by 
tam asi skutečně proběhly 
volby. Zřejmě pod 
patronací VU. 
 

Dopravu sportovců na LOH v Pupíkově obstarají i tyto čluny...  

 
Větrnícké tajné službě se povedlo zjistit, co je ona tajemná bezejmenná sovovská stavba, která 
se vyznačuje velkou věží, malým altánkem a čtvercovými hradbami s rohovými baštami. Bůh 
Slim si vzpomněl. Je to prý bezejmenná součást Dynama. To znamená, že je Dynamo v 
současnosti rozděleno na 3 části. V budoucnu by bylo opravdu vhodné všechny tyto části spojit 
a tak vyjít vstříc langarským představitelům, kteří tuto ideu podporovali. Je možné, že ke 
spojení částí Dynama dojde. A to dokonce v dohledné době. Tyto přestavby chceme realizovat 
zároveň s novou stavební koncepcí města Větrníkov. 
Rošfórská říše i Langara dostanou peníze nebo zboží za svůj muzejní vklad v nejbližší možné 
době při návštěvě svých představitelů v iiilandu.    
                                                                                  Pepa Vytahovač, senátor 
Sharlroa roste a roste a roste... 
 
V Sharlroa začíná vzkvétat přístav. První patro domů, které vroubí přímořskou kolonádu, je již 
hotovo. Návštěvníci jsou zaskočeni moderní barevnou architekturou, která je jaksi v protikladu 
k tradičním bílým budovám, které se skví na okolních skalách. Na kolonádě tak roste řada pěti 
domů, z nichž ten pod skalou bude hospoda U černého kraba a ten úplně na druhé straně, bude 
obchodem s květinami a s ostatním zbožím. Námořníci se zde opravdu pomějou a na molech 
budou skládat rozpustilé limeriky.      
 
                                                                                           Kuba Kubikula, myslitel 
 

 
 



LETNÍ OLYMPIJSKÉ HRY – HAVRÁNY - PUPÍKOV 2016 
 
                          Letní olympijské hry 2016 se budou konat  ve dnech 9. – 11.9. v Pupíkově. 

                                      LOGO LOH PUPÍKOV 2016 
 
Disciplíny: 
 
Maraton  (Gondola) -3 závodníci z každé země 
Velodrom (Gondola) – 3 závodníci z každé země 
Sprint (Pupíkov) – 3 závodníci z každé země 
Skok do výšky (Pupíkov) - 3 závodníci z každé země 
Pětiboj ( vodní kanál, střelba, přespolní běh, in-line, koně) - 3 závodníci z každé země 
Štafeta (Pupíkov) - 8 závodníků z každé země (2 štafety) 
 
V sobotu odpoledne a v neděli proběhne olympijský turnaj ve fotbale! 
 
Detaily: 
 
Maraton – poběží se ve větrnícké Gondole kolem mrakodrapu 
Velodrom – pojede se na speciálně vyrobených kolech okruh (hod 3 kostkami - vyřazovací)- 
Gondola 
Sprint – poběží se v Pupíkově 
Skok do výšky – tradiční soutěž s vyřazováním - Pupíkov 
Pětiboj 
 a) vodní kanál – singl se dvěma magnety - Langara 
 b) střelba – kolík s bodákem do terče - Pupíkov 
 c) přespolní běh – (kostka, běh v terénu po “špendlíkové trati” s  úskalími (tj. např. červený 
špendlík = zakopnutí a distance na jedno kolo...) - větrnícká Hollószikla   
 d) in-line – tažení in-line na niti, pojede se kolem Pupíkova na vyrobených in-linech 
e) tradiční závod na koňské dráze u Avandivu 
Štafeta – tradiční závod na stadionu Muinéllim v Gondole  
 
Poznámky: 
 
Slavnostní zahájení proběhne na iiilandském stadionu Muinéllim. Pro velodrom jsme chtěli 
využít sovovské Koloseum, ale protože jsme předpokládali politické problémy se zapůjčením 
tohoto stadionu, tak jsme od této smělé myšlenky couvli. 
Medaile se chystají v Amezemu, o cenách a diplomech zatím není rozhodnuto. 
Věříme, že Langara propůjčí vodní kanál a bude souhlasit se dvěma magnety.  Pokud ne, pak 
bychom museli do programu vsunout nějakou náhradní disciplinu. 
Sportovci budou ubytování v krákowské škole, na radnici, galerii, v hradební rotundě a v 
Pupíkově.   
 
Příloha: (prosíme zkopírovat na čistou stránku, vyplnit a poslat zpět organizačnímu výboru 
LOH Pupíkov nejpozději do konce srpna 2016) 
Adresa: olina29@post.cz  
Předsedou přípravného výboru LOH 2016 byl jmenován Jan Jan. 



                                                     
Milí přátelé, dřevění i masití, 
moc se na Vás těšíme a věříme, že olympijské soutěže opět posílí přátelství mezi malými a 
velkými!  
                                   Jan Jan, v. r.  
 

PŘIHLÁŠKA NA LOH PUPÍKOV 2016            

  
Stát: ______________________  Zodpovědný vedoucí výpravy _____________________ 
 
Disciplína Jméno a příjmení, případně přezdívka Poznámka (nepovinná) 
Maraton   
Maraton   
Maraton   
Velodrom   
Velodrom   
Velodrom   
Sprint   
Sprint    
Sprint   
Skok – výška   
Skok – výška   
Skok – výška   
Pětiboj   
Pětiboj   
Pětiboj   
Štafeta 1.   
Štafeta 1.   
Štafeta 1.   
Štafeta 1.   
Štafeta 2.   
Štafeta 2.   
Štafeta 2.   
Štafeta 2.   
Fotbal – trenér   
Hráč č. 1   
Hráč č. 2   
Hráč č. 3   
Hráč č. 4   
Hráč č. 5   
Hráč č. 6   
Hráč č. 7   
Hráč č. 8   
Hráč č. 9   
Hráč č. 10   
Hráč č. 11 - brankář   



Hráč č. 12 - náhradník   
Hráč č. 13 - náhradník   
Rozhodčí   

 


