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Záblesk života v cizí galaxii 
 
Větrníčtí astronomové objevili v brzkých ranních hodinách dne 30.5.2017 ve 3 hod 47minut 
planetu, na které zřejmě žijí lidé podobní iiilanďanům. Jmenují se Pišlíci. Tato obydlená planeta 
se nachází v galaxii SČVNČV a spadá svým umístěním do Severní Galaxie.  
Někteří naši i zahraniční vědci jsou však skeptičtí a nevěří, že na planetě existuje inteligentní 
život. Např. Langaráci se vyjádřili pouze v tom smyslu, že se jedná o roboty. Tj. strojový druh 
vyráběný podle šablony, kde jednotlivci nemají jména a kde nežijí v žádné inteligentnější 
alespoň prvobytně pospolné společnosti. 
Samuel Ferguson, který stál u nynějšího objevu nové planety, proto navrhl otestovat formy 
tamního života pomocí následujícího testu: 
 
Dvanáctero vesmírného IQ 
 
1) Jednotlivci se od sebe liší  a alespoň někteří lidé mají vlastní jména      
2) Bytosti obývají přesně určené území, které se nějak nazývá  
3) Bytosti žijí v nějakém hierarchickém zřízení či volebním uspořádání 
4) Jsou tam záchody 
5) Bytosti mají zařízené domy s nábytkem 
6) Existuje síť obchodů 
7) Používají se peníze 
8) Existují občanské průkazy či jiné průkazy totožnosti 
9) Existuje průmyslové a zemědělské zázemí – výroba techniky, živočišná výroba 
10) Jsou tam školy a literatura 
11) Existuje vlastní řeč či abeceda 
12) Je tam historické povědomí a symboly (tj. vlajka, erb, kroniky, hymna..).   
 
Za důkaz primitivního inteligentního života považuje Ferguson splnění alespoň 3 podmínek. 
Vyspělá civilizace splňuje, dle tohoto badatele, alespoň 10 bodů. 
Větrníčtí vědci se už těší na návštěvu planet Pišlíků, která dostala označení na návrh svého 
objevitele  – NGC – SČVNČV01 (pracovní název Pišlík). K větrníckým vědcům se již chtějí 
připojit i vědci kateřínští. 
                                                                                            Jimmy Page, šéfredaktor Nuoli 



Neznámé individuum na území iiilandu! 
 
Turistický oddíl důchodců z větrníckého města Avandiv si vyšplápl po zatím jediné červené 
turistické značce z havrányské vesnice Havrányki přes Monte Vitulu do Krákowa. U kapličky 
narazil na podivné individuum ležící na lavičce hned za zdí kapličky, která je pomalovaná 
chuligánskými graffiti. “Ležící individuum rozhodně nepatří do iiilandu”, blesklo hlavou 
vedoucímu výpravy důchodců – Kubovi Kubikulovi.  

                                                    individuum 
 
Po návratu do rodného Větrníkova požádal tento ctěný 
občan havrányskou policii o zatčení cizince a 
požadoval jeho převezení do větrnícké věznice v 
Sharlroa. Nicméně – král Maro Trebo z Havránye se 
vyjádřil v tom smyslu, že Havrány je svobodná země, 
kde se může válet na lavičce kdokoli a také že není 
prokázáno, že by dotyčný cizinec počmáral kapličku 
na Monte Vitula. A tak tam ono individuum stále 
leží... 

                                                                                               
Angelika de Monte – Luc, Nuoli 

 
  
Mariana Beach! 
 
Mariana Beach se konečně připojila ke kontinentální desce a dnes již sousedí s Královstvím 
Kateřínským! Větrníčtí stavitelé a tvůrci terénních úprav vyprofilovali ještě navazující skály a 
louky tak, aby zde nebyl příliš zřetelný žádný předěl. V současnosti dostavují nádraží a navážejí 

zeminu do místa, kde bude nádraží v 
hraničním kateřínském Loch Mulardoch. 
Spojení kolejí je naplánováno na první 
červencový týden. Potom bude realizována 
také první jízda superrychlíku, který spojí toto 
rošfórské území s Gondolou a bude projíždět 
a stavět ve městech Lúthien (KK), Krákow 
(HA), Avandiv (VU), Větrníkov (VU) a 
Gondola (VU). 
Stavby v rošfórské Mariana Beach jsou 
krásné, škoda jen, že dosud není hotové 
vybavení největšího průhledného 
mrakodrapu. Vkusně vyřešené interiéry by 
jistě vzbudily velký zájem tuiristů. Dnes se 

tedy ještě těší největší pozornosti perfektní upravené pláže a nádherné letní klima, které tu 
panuje po celý rok. A mořské dno? Ráj pro potápěče. A hory? Ráj pro všechny milovníky 
vzácné květeny a jezerního života. Větrníčáci začínají krajině mezi Loch Mulardoch a Mariana 
Beach přezdívat Lake District. Však zde také již existují 3 krásná jezera.     
                                                                                                               Ema Destinová, Nuoli 
Žitná pole a vzestup přírody iiilandu 
 

Individuum tak, jak jej vyfotila parta důchodců 

Nový stavební styl v Loch Mulardoch 



Po letech bezzemědělské půdy došlo v iiilandu k 
zasévání obilí. Největší žitná pole se objevila za městem 
Věrníkov, v prostoru bažiny za obchodním střediskem. 
Další políčko vzniklo blízko přístavu Sharlroa a potom 
ještě několik v Království Kateřínském. Zde však 
zemědělci poněkud nedomysleli svůj ušlechtilý záměr. 
Jimi zaseté pole bude muset býti vypleněno a na jeho 
místo bude položena kolej odbočky vedoucí od nádraží v 
Loch Mulardoch. A jak to vypadá s pěstováním květin?  
Některé nové sazenice vyrostly na hranicích sovovského 

Dynama a Větrníkova, chystá se také zúrodnění oken 
všech tří nádraží, která vyrostla v posledním půl roce pod 

rukami větrníckých stavitelů – Juliánov, Sharlroa a Loch Mulardoch. Zde by měly květiny 
zdobit okna nádražních budov. 
K potěšitelnému obratu došlo také na úpatích hory Monte Vitula v Havrányi. Zde bylo vysázeno 
asi 10 smrků. 
 
                                                                                                  Chris Trenka, milovnice květin  
 
Další zprávy: 
 
Větrnícká unie zvažuje poskytnutí základny pro skogomadrskou jednotku. Vojenská posádka 
Rošfórské říše by v tomto případě uvolnila místo Skogomadrskému pluku, který zatím 
nedůstojně odpočívá “na skříni”. Rošfórská říše, dle svého posledního vyjádření, nemá již 
zájem o udržení svého vojenského kontingentu na větrníckém území. 
Přítomnost Skogomadry na území iiilandu by měla zaručit samostatnost států Juliánov a 
Adamov. Posádka by byla ve Větrníkově také v blízkosti hranic obou zemí. 

 
 
Chtěli bychom, aby se Skogomadra k 
tomuto plánu buď negativně nebo 
pozitivně vyslovila. Přejeme si, aby to bylo 
pokud možno do 14 dní od vydání tohoto 
čísla časopisu. V případě negativní odezvy 
nebo mlčení očekáváme, že skříňová 
vojenská posádka USS opustí území 
iiilandu do jednoho měsíce. Pobyt této 
jednotky nemá zde již žádné opodstatnění. 
Tato posádka byla Juliánovem ze svého 
území vypovězena a nesetkala se ani se 
vstřícným postojem Adamova. Poslední 
zprávou týkající se této jednotky bylo 
povolení vydané VU Skogomadře, že může 

zakotvit svoji letadlovou loď v přístavu Sharlroa a nalodit tyto jednotky na svoji palubu s tím, 
že odjedou do své země. Od té doby je však “ticho na pěšině” a nic se neděje. Větrnícká unie 
má zájem na prolomení tohoto statutu quo a proto nabízí Skogomadře možnost usadit se ve 
vojenském prostoru pahorku Katona ve Větrníkově. Podrobnosti by byly řešeny následně, tj. 
smlouva s časovou platností, pohyb vojsk, stav vojsk a techniky... 
  
 

Nekonečné žitné enklávy Větrníkov 

Auto A. Chřestýše vyfocené z dronu 



                                                                     David Michelangelo, ministr. obrany VU 
Langarská kontinentální deska 
 
Langara by se měla, dle posledního návrhu architektů VU, přesunout na severní stranu iiilandu, 
nikoli tedy na jeho západní část.  Její území by mělo mít tedy lichoběžníkový charakter zhruba 
o rozměrech 80cm x 20cm x 84cm x 45cm, přičemž by sousedilo s částí sovovského Montesa. 
                                                    130cm                               
 
                       Monteso                           Langara                                                 20cm   
 
 
      45cm   
 
                                                                                                 84cm 
 
                                  50cm 
Jak se na tento koncept tváří diktátor Harold Gesler? Potřebovali bychom znát jeho názor.... 
 
                                                                                             Young Seton, ministr zahraničí VU 
Anka Chřestýš na velvyslanectví Rošfórské říše 
 
Anka Chřestýš se stale nachází někde na dvorku velvyslanectví Rošfórské říše a bojí se vylézt. 
Větrníčáci mají ovšem také řešit jednu ostudnou věc, kterou nechali plavat – pomníček 
zabitému langarskému vojákovi na adamovském území. Zatím však nemají povolení Adamova. 
Dostanou ho?  
                                                                            Steve Carrera, právní poradce vlády VU 

 

 
 
 

Propagace iiilandu 
 
Při božích meditacích zjistili naši klerikální představitelé, že se chystá úžasná propagace celého 
iiilandu. Větrnícká redakce časopisu Nuoli se zároveň omlouvá Rošfórské říši, že v tomto čísle 
neotiskuje žádnou fotografii tohoto krásného území. Redakci se totiž porouchal foťák a veškeré 
snímky Mariana Beach byly poskytnuty na výrobu tzv. reklamní skládačky a pro plakát iiilandu. 
V současnosti se dělá česko – holandská - verze, česko – anglická a česko maďarská.                                                                                  
                                                                                                   Jimmy Page, šéfredaktor Nuoli  
 

iiiland - svítání lampy, obr. vlevo i vpravo 


