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Nebezpečný incident v Rožmberku 
 
Větrnícká policie v minulých dnech zakročila v katastru hradu Rožmberk, který patří pod 
správu Rošfórské říše (tzv. Svobodná sovovská města). Na nejvyšší věži tohoto hradu se 
objevila sovovská vlajka. Větrníčtí policisté vnikli na toto výsostné území, vyšplhali na věž a 
vlajku sundali. Poté si předvolal větrnícký ministr bez portfeje Hélios a ministr zahraničí 
Hans Christian Morgenstern vrchní sovovské představitele k vysvětlení. Sovovským 
představitelům bylo sděleno, že Větrnícká unie plně podporuje nároky Rošfórské říše na tento 
hrad a na hrad Sovovský Krumlov, jako válečnou reparaci konfliktu v roce 2005, který 
vyvrcholil dne 6.září v galaxii VP a kdy zahynul Keneth Cope a další dva vrcholní 
představitelé tohoto státu. 
Pokud se někdy vrátí Rožmberk a Sovovský Krumlov do sovovských rukou, pak to bude 
výhradně věc jednání mezi RR a SK, sdělil poté novinářům Nuoli ministr zahraničí VU Hans 
Christian  Morgenstern. 
 
                                                                                                   Angelika de Monte - Luc, Nuoli 
 
Pišlíci budou v gakaxii Jeseník 
 
Dne 18.dubna budou v Blues Gemer Clubu v Jeseníku od 19 hodin představeni tzv. Pišlíci. To 
je forma života, která se zatím nejvíce podobá našim iiilanďanům. Jejich tvůrce by je tam 
představil o přestávkách bluesové produkce nějakého božího kytaristy. 
Větrnícká unie zvažuje vyslání vesmírné expedice, která by posoudila podobnost těchto 
lidiček s naší civilizací. 
                                                                                                Jimmy Page, Nuoli 
 
Zimní OH 2019 ve Větrnícké unii 
 
Město Větrníkov se velice intenzivně začalo připravovat na Zimní olympijské hry. Letos by 
měly být 30.9 - 1.9. 2019 nebo o týden později. Bude záležet na vyjádření všech států, které 
se chtějí těchto her zúčastnit. 
Ve Větrníkově vznikla nová rozlehlá hala nádraží, v jejímž suterénu je prostor pro řídící 
desku s ovládáním vyhýbek. Toto řídící centrum (deska) má přesné rozměry 16,5 x 10cm. 



Připomínáme čtenářům, že větrnícké nádraží je největší na světě. Je to železniční uzel s 
celkem 6 směry kolejí vedoucí na všechny strany. Z tohoto centra by se měly elektricky 
ovládat všechny vyhýbky tohoto nádraží. 

 
 
Budova je velice vkusně a 
barevně zkoncipována. Ve 
druhém patře jsou dva větrné 
mlýny, jejichž vrtule by se 
měly ve větru otáčet. 
Větrníkov se tak v brzké době 
stane opravdu městem 
větrných mlýnů. 
Olympijský výbor neplánuje 
rozšíření olympijských 
disciplín o nové prvky. Na 
zasedání sice padl návrh na 
vybudování nových dvou 
skákacích můstků, ale zatím 
tento nápad neprošel. Bylo by 
to příliš nákladné. Větší 
pozornost vzbudil návrh 

výstavby menšího mrakodrapu přímo ve větrníckém centru. Tento dům by byl určen pro 
ubytování sportovců. Senátor Pepa Vytahovač však chce tento návrh rovněž vetovat, neboť již 
mnoho let čeká na realizaci projektu výstavby hradu Pembrokenshire. Pro tento hrad se již 
našel pozemek v katastru města Sharlroa a jeho výstavba by měla přibližně trvat 3 - 4 roky.  
 
                                                                                                            Ema Destinová, Nuoli 
 
Lanovka na Soví věž? 
 
Sovovští inženýři uvažují o stavbě lanovky ve svém okrsku Sovích hor. Soví věž zde dosahuje 
úctyhodné výše 6000 m.  Pro porovnání - nejvyšší hora světa Ounasvaara měří přibližně 
7000m.  
Projekt kovové lanovky, kterou měli vybudovat inženýři v Amezemu, byl zatím odložen k 
ledu a tak by mohli Sovováci pomoci. Jejich lanovka by však neměla elektrické ovládání a 
chyběly by rovněž mezisloupy. 
 

 
Větrnícká vláda kvůli tomuto projektu zvažuje 
výměnu území. Tato změna by umožnila 
Sovovákům výstavbu lanovky ve vhodnějším 
terénu. Větrníkov by za to získal od Sovova část 
lesa v podhůří Elwingenu. Nutno ovšem říci, že 
Sovov hospodaří pouze na pronajatém území 
iiilandu.    
                                                                                                       
Young Seton, Kebne, s.r.o. 
                                                                                                        

Větrnícké nádraží 

Tak zde by měla být lanovka 



Skanzen Dakkarie 
 
Langarští námořníci a asi také nějací vládní představitelé, navštívili před koncem loňského 
roku panáčkovský skanzen - zemi, která sama sebe nazývá Dakkarm Gilla Marte - Dakkarii. 
A byli z ní celí užaslí. Naši představitelé projevili tedy vlažný zájem a pročetli si zaslané 
informace o této krajině a prohlédli si rovněž přeposlané snímky. Zde bylo vidět hlavně 
harašení zbraněmi, neboli velká přehlídka námořních sil Langary a Dakkarie. Nyní čtenáři 
předkládáme vyjádření langarského ministra bez portefeuille Marcus Van Gronholna. "Kdo se 
dočetl pozorně až sem budiž oslaven. Nejvíce zaplesá srdce vědce antropologa a sociologa. 
Na to teď v Langaře směřujeme naši Jižní univerzitu. (Fakulty vojenskou, geografickou, 
historickou a iii-antropologickou). Totální izolovanost velmoci DGM je zajímavá z hlediska 
studia jejich kultury a věcí jako 2 dakkarská fotbalová kolosea, divadla, dlažba, urbanismus, a 
doplňky jako sedadla, židle a výzdoba. Jejich  podivné sporty....." 
Jaké byly však závěry našich vědců? 
Dakkarie strádá svojí izolací. Nemá možnost srovnání. Staveb zde je sice hodně, ale 
architektura je velice fádní, špejlová a nenápaditá. Vnitřní život je sice zřejmě bohatý (divadla 
a zřejmě i další různé kulturní svatostánky), tento rádoby kulturní život je však pro cizince 
téměř uzavřen. Armáda je nebojeschopná a určená pouze k přehlídkám. Časopisy se zde 
nevydávají, internetová propagace je mizivá. Země plánovitě ignoruje okolní svět a tak ji 
přejme, aby v tom vytrvala.  
 
                                                                                 Abbebe Bikila, muž, který naštval boha 
Plumlov 
 
Na oválném sopečném kuželi, v blízkosti sovovského Montesa, v podhůří Sovích hor, vyrůstá 
další architektonický dřevěný skvost. Hrad Plumlov.  
 
 

 
 
 

Sovováci ho staví již čtvrtý měsíc, sice pomalým tempem, ale kontinuálně a trpělivě. Hrad se 
skládá ze dvou paláců, které jsou spojeny kulatým mostem, stěny většího paláce jsou 
ozdobeny zajímavými výstupky, pod okny hradu vyčnívají další zajímavé reliéfy, již nyní, v 
rozestěvěném stavu, je hrad pastvou pro oči.  
Přejme Sovovákům, aby se stavbou brzy pokročili až do finále a aby se jejich Plumlov stal 
důstojným stánkem zahraničních delegací a oblíbeným místem místních i zahraničních turistů. 
 
                                                                                 Samuel Ferguson, senátor VU 

Severní část hradu Plumlov 



Jízdní řády? 
 
Vláda VU řešila na svém jednání v hospodě U vraku v Sharlroa otázku pravidelného ježdění 
vlaků. Tato otázka byla řešena na podnět havrányských představitelů, kteří se domnívají, že 
by tento řád prospěl případným božím turistům Muzea iiiland. Alespoň by vlaky jezdily 
pouze vždy v určitý čas a návštěvníci Muzea by nevyžadovali jízdu mimo tyto časové 
okamžiky. Bylo rozhodnuto, aby Kuba Kubikula vypracoval rozpis jízdních řádů. Vlaky by 
jezdily nejen přesně na čas, ale pouze v případě nějaké takové návštěvy.  
 
                                                                                Eva Daunová, předsedkyně vlády VU  
 
Nové geobrafické návrhy 
 
Větrníčtí zeměměřiči stanovují tyto dny základní standardy pro vyměřovací práce v iiilandu. 
Bylo rozhodnuto, že výška hor, měst a dalších významných kód bude přepočítávána následně: 
1 cm je 100m. U délkových mír to bude platit také, tj. 1 dm je 1 km. Tyto standardy jsou 
důležité pro vytyčování vzdáleností turistických cest. Při poslední návštěvě juliánských 
představitelů v iiilandu se tito představitelé podivovali nad tím, že zde dosud nejsou 
instalovány žádné mapy a že tedy není poznat, kde co je. "Tak jsme se nad tím zamysleli", 
řekl k tomu ministr bez portfeje VU pan Hélios.  
Tuto sobotu se také pokusíme vyfotit celý iiiland z družice. Vznikne tak přesný obraz všech 
šesti iiilandských oblastí, tj.  
- Gondola, Juliánov a Adamov 
- Newcastle a Elwingen 
- Avandiv a Havrány 
- Sharlroa 
- Větrníkov a Sovov 
- Království Kateřínské a Marianna Beach 
 
Teprve potom bude možno vytvořit přesné mapy. 
 
                                                                                         min. bez portfeje Hélios  
Pexeso 
 
Vážení představitelé zemí Jižní a Severní galaxie! Havrány a Větrnícká unie se rozhodly 
vytvořit iiilandské pexeso. Chtěli bychom, abyste se do této aktivity zapojili.V pexesu bude 
celkem 32 dvojic kartiček. Budou tam nejvýznamnější stavby, ale také třeba sporty.  

 
 
Každá země by tam měla mít minimálně 2 
reprezentační kartičky. U Langary např. 
počítáme s tím, že by tam byl Kryspach a vodní 
kanál, u Rošfórské říše zase s tím, že by tam 
byla Marianna Beach  a Zelený ostrov -  Gwyrd 
Ynys. V sobotu se některé tyto objekty budou 
fotit. Chceme taky vyfotit některý ze 
skogomadrských hradů. Zde je však problém, že 
nevíme přesně, jak se tyto hrady jmenují. Pod 
hradními střechami to vždy není napsáno. A my 

Gwyrd Ynys, skvost RR 



bychom chtěli, aby na každé kartičce byl název objektu nebo sportu a také zkratka příslušné 
země. Tj. HA, LA, SK, RR, KK, VU, AD, JL. U Skogomadry počítáme s tradiční zkratkou 
SF. Pokud k našemu plánu máte výhrady, prosím, ozvěte se. 
 
                                                                                          Ministr kultury VU Gordie Howe   
 
Vážení čtenáři, to je pro dnešek vše. věříme, že v letošním roce bude naše Nuoli vycházet 
častěji než tomu bylo v předchozím období. 
 
                                                                                                 šéfredaktor Nuoli, Jimmy Page                                                   


