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Výluka metra v Gondole! 
 
Kuba Kubikula, jako vrchní správce VÁVu, což jsou Větrnícké Állami Vasútok (Větrnícké 
státní železné dráhy), se definitivně vzdal pokusů oživit gondolské metro. V podzemí města 
Gondoly došlo k nějakému blíže nespecifikovanému elektrickému zkratu a metro prostě 
nejezdí", vysvětlil Kuba Kubikula. "Naši inženýři zatím nebyli schopni závadu odstranit", 
dodal. 
Metro bylo odpojeno od zbývajících osobních a nákladních povrchových vlaků, které byly 
napojeny na náhradní transformátor a tyto vlaky jezdí normálně. Osobní vlaky a expresy tedy 
nejezdí pouze ve stanicích Gondola - Elizabeth, Gondola - Ó-Brienova, Gondola - La Defence 
a Gondola - 10. prachopadu. V současné době se větrníčtí inženýři pokouší spojit se svými 
kolegy z Amezemu, kteří by měli v nejbližší době přijet a závadu v metru odstranit. Cestující v 
Gondole mohou zatím využít náhradní autobusovou dopravu, která byla posílena jedním 
autobusem z Havránye. 
                                                                                                                Jimmy Page, Nuoli 
Pexeso je na světě 

Ministerstvo kultury VU, zaštítěné předsedkyní vlády 
VU paní Evou Daunovou, vydalo již v měsící květnu 
pexeso iiilandských hradů.  Tento počin byl iniciován 
potřebou větší a efektnější propagace Muzea iiiland, tj. 
zemí v Galaxii Štermberk. V tomto pexesu jsou 
zastoupeny hrady 5 zemí Severní i Jižní galaxie 
iiilandu. 
Nejvíce hradů zde má Skogomadra, celkem 6. Jsou to 
Jág, Alkatraz, Templ, Želiv, Canterville a Orlík. 
Větrnícká unie přispěla hrady Nosferatau, Newcastle, 
Pembrokenshire a Sharland. Zbývající dva hrady jsou 
z Kateřínského království - Kateřín a z Havránye - 
Krákow. Pexeso se skládá z dvojic obrázků stejných 

hradů, pokud někdo získá čtyři kartičky z totožného hradu, pak má 4 body namísto tradičních 
dvou. 
                                                                                                Gordie Howe, min. kultury VU 
 

Sharland, VU 



                                                                                                    
Langarský Kryspach v iiilandu 
 
Dříve nemyslitelné se stalo myslitelným! V iiilandu se nově nachází langarská enkláva - přístav 
Kryspach. Toto město je známo také jako dějiště posledních vydařených LOH v galaxii Želiv. 
Návštěvníci z centrálních částí iiilandu zde mohou obdivovat nejenom mnoho nádherných 
staveb včetně Kryspašského hradu, ale také stromy ohnuté přímořským větrem, spoustu lodiček 
a lodí a zajímavou zvířenu. Při procházce po nábřeží si také jistě vzpomenou na dramatický 
letní marathón v roce 2018, který se stal kořistí langarského závodníka. 
 

 
Langarský Kryspach 

                                                                                                           Ema Destinová, Nuoli 
 
Nový hrad ve Větrníkově 
 
Je to téměř neuvěřitelné! Ale je tomu tak. I Oliver Hardy, jako poslední z původních nejstarších 
prehistorických obyvatel VU, získá svůj hrad. Byl pro něj nalezen i dostatečně vhodný a 
rozlehlý pozemek v katastru města Větrníkov a hrad se již začal stavět. Rozestavěná část však 
dosud neumožňuje realizaci dostatečně kvalitních snímků a tak na přímluvu pana hraběte zatím 
toto staveniště nedokumentujeme. Oliver Hardy, který dohlíží na výstavbu hradu téměř od rána 



do večera, nám pouze prozradil, že hrad, vyrůstající na strmém ostrohu provrtaném železničním 
tunelem, ponese jeméno Szion. Hrad se staví z nového kamenného zdiva, které je velice vhodné 
pro výrobu stavebních kvádrů, avšak méně vhodné pro dodatečné opracování těchto kamenných 
bloků. Další zvláštností hradu bude barevný interiér a částečně také exteriér oken. Podobné 
vybavení hradu bude mít i rozestavěný Pembrokenshire. Větrníčtí stavitelé se rozhodli ještě pro 
jednu inovaci. Hrad se bude zařizovat hned při dostavění každé jednotlivé místnosti. Toto 
opatření reaguje na běžnou situaci, kdy je hrubá stavba hradu dokončena, ale interiér ještě 
mnoho let chybí. To by se mělo nyní změnit. 
                                                                                                Angelika de Monte-Luc, Nuoli 
 
 
Hrad Canterville má novou instalační plochu  
 
Tento skvostný a zároveň pravděpodobně nejstarší ze skogomadrských hradů, se nyní nachází 
v bezprostřední blízkosti langarských hranic a jeho pozemky se dotýkají přístavního města 
Kryspach. Hrad se vyznačuje čtyřmi oválnými věžemi a je údajně sídlem samotného Retlera. 
Ten se sice zatím v iiilandu nikdy neukázal (alespoň ne ve VU), čtenářům našeho časopisu však 
připomínáme, že v našem hlavním městě Gondole je po něm pojmenována hlavní dopravní 
tepna tzv. Retlerova Strasse. 
 
                                                                                                                   Jimmy Page, Nuoli     
 
Plumlov se obohacuje o novou kapli  
 
Sovovští stavitelé poslední měsíc sice poněkud zvolnili ve svém úsilí, avšak stále pokračují ve 
výstavbě podivuhodného a pitoreskního hradu Plumlov, který se dostal již mezi pexesové 
obrázky, ačkoli nebyl plně dostaven. Podobně jako větrnícký Pembrokenshire. Plumlov má 
však proti Pembrokenshiru určitou výhodu - má již rozestavěné interiéry. Točitá schodiště a 
zábradlí tohoto hradu se stanou určitě turistickým magnetem hradůmilovných turistů. 
 
                                                                                                                 Ema Destinová, Nuoli 
 
Marné hledání Skogomadry a Langary ve Smrčí   
 
Major Pantějevs z Langarského geofyzikálního institutu opět marně hledal ztracený a již 
legendární a mytologický (tedy vlastně neexistující) skogomadrský poklad. Větrníčtí novináři 
sice obdrželi z langarských zdrojů nejprve rádobypozitivně laděné zprávy o jakýchsi mapách, 
všechny naděje se však zřejmě ukázaly býti opět liché. Nyní tedy nastane nová éra hledání, 
tentokrát pod vedením Pepy Vytahovače z Univerzity Imricha Draculy ve městě Větrníkov. V 
tomto případě nám zřejmě pomůže Kateřínské Království. Hrabě Janne Boye Tansrup Robert 
Luis Stevenson má k dispozici supermoderní hledač kovů a Kateřínské Království ho již 
několikrát úspěšně vyzkoušelo. Teď jde o to, co budeme s nalezeným pokladem dělat. Zatím 
nevíme, ale domníváme se, že si alespoň část z něho určitě necháme tak, jak to bývá u šťastných 
nálezců obvyklé. A konečně se tedy ukáže, zdali poklad není pouze výmyslem některých 
chorobných mozků  
 
                                                                                         hrabě Samuel Ferguson, senátor VU     
   
 



 
ZOH Větrníkov na obzoru! 

 
Ministr bez portfeje VU pan Hélios spolu s 
ministrem kultury VU Gordiem Howem a 
předsedkyní vlády VU Evou Daunovou, 
která je zároveň dlouholetou předsedkyní 
Větrníckého olympijského výboru (a 
kumuluje tedy dvě významné funkce) 
vyhlašují termín XIX. olympijských her a 
zároveň tedy IV. zimních olympijských her. 
 
Bylo jednomyslně rozhodnuto, po 
telefonických a mailových kontaktech s 
ostatními zeměmi, že............ 
 
 
 

IV. ZOH Větrníkov se budou konat ve dnech 6.- 8.9.2019 !!! 
 
XIX OH a IV. ZOH Větrníkov (VU) 
 

Zvolený termín IV. ZOH se nehodí pouze  Langaře, která to již dříve VOV 
(Větrnícký olympijský výbor) sdělila. Rošfórská říše, Mon Ferero, Armengar a 
Adamov s Juliánovem se nevyjádřily, Skogomadře se nehodí žádný termín. 

Kateřínské království sdělilo, že zase nemůže následující víkend. Vzhledem k tradičnímu datu 
a udržování stability termínů se náš VOV rozhodl upřednostnit opět začátek měsíce září i s 
rizikem neúčasti některých zemí Jižní galaxie. Přesto věříme, že alespoň Langara nezklame a 
delegaci i přes pro ně nepříznivý termín na ZOH Větrníkov dodá. Větrnícká unie se domnívá, 
že se letošních ZOH účastní minimálně 5 zemí, při dobré konstelaci hvězd nás bude 6. 
ZOH by měly být poněkud skromnější. Bylo rozhodnuto, že ve většině tradičních disciplín 
budou závodit pouze 3 závodníci z každé země.  Dohromady s hokejem se tedy bude jednat o 
celkem sedm královských disciplín, přičemž 2 z nich se budou odehrávat na sesterských 
závodních drahách v Království Kateřínském - biatlon a skok z můstku. Nepodařilo se 
vybudovat nový skokanský můstek ve Větrnícké unii ani vhodný biatlonická ovál. Místo toho 
závodníky uvítá nové větrnícké nádraží a rozestavěný hrad Szion, což budou dostatečně kvalitní 
kulisy pro zahájení her.  
Království Kateřínské zároveň prosíme o povolení k využití těchto jejich závodních prostor a 
Langaru o zapůjčení zimního hokejového stadionu. 
 
Poslední zpráva: Před několika minutami jsme se spojili s Amezemem, který přislíbil výrobu 
21 medailí. Boby budou tradiční, tedy nikoli železné, nýbrž dřevěné. Inženýři z Amezemu také 
přijedou v době 23. - 25.7.2019 opravit gondolské metro a instalovat elektrické vyhýbky do 
města Větrníkov tak, aby vše bylo na ZOH připravené. 
V příloze posíláme všem zemím nominační předtištěné přihlášky. Zbývá pouze doplnit jmény 
závodníků a dalších kompetentních osob a zaslat nazpět na adresu VOV. (tj. 
dan.bibaged@centrum.cz)  
 
                                                                                     Eva Daunová, předsedkyně vlády VU   

Připomínka ZOH v Elwingenu 


