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Baráček Borek 
 
Během dvou necelých týdnů vznikla v Havrányi nová hezká stavba. Je to chaloupka z papíru, 
která by měla být inspirací pro vlastní stavění těch, kteří navštěvují Muzeum iiilandu. Původně 
to měla být jednoduchá stavba, havrányští inženýři se však do ní tzv. obuli. A tak se stalo to, že 
na půvabném pahorku s jeskyní a krásným pramenem vyrostla celkem skvostná stavbička s 
perfektním interiérem. Tento domeček má sice pouze jedno okno (kvůli jednoduchosti 
použitého vzoru), ale přesto vzbudil údiv přihlížejících větrníckých turistů. Co touto stavbou 
tedy Havrány sleduje? 

 

 
 
 

Baráček Borek je prototypem šablonovitých domečků, které by měly být cenami pro vítěze 
různých iiilandských disciplín. Větrníčáci si myslí, že by se vzor šablony měl vyrábět strojově 
a v božích tiskárnách, ale Havrányci jsou zatím proti. Přitom k tomu máme všechny 
předpoklady - máme vynikající vztahy s boží tiskárnou, kde vyrábíme propagační materiály. 
 
                                                                                                            Ema Destinová, Nuoli 
 
 

Borek 



Kácení stromů v Sovovu 
 
V okolí hlavního sovovského města Montesa začali havrányští i větrníčtí lesáci masivně kácet 
stromy. Sovov si nezaslouží být tak hezký. Oba státy se obávají rovněž změny politické situace 
na tomto území, neboť se svými požadavky přišla Skogomadra, která chtěla v minulých dnech 
území Sovova obsadit a dohlížet na jeho tzv. neutralitu. Z hlediska Větrnícké unie je to naprosto 
nereálný požadavek. Sovov nikdy nebyl neutrální a nebude. Vždy byl spojencem VU. A 
Skogomadra by chtěla zřejmě i dohlížet na to, co jsme na tomto území vybudovali. Tj. na 
veškerou přírodu.  

 
 
 

"Jakpak by se asi líbilo Skogomadře, kdybychom dohlíželi třeba na neutralitu Langary?" otázal 
se sám sebe senátor a hrabě Samuel Ferguson. 
Přitom ještě asi před půlrokem měla Skogomadra fakticky nezpochybnitelný důvod Sovov 
obsadit. To, když jim Sovováci vyhlásili válku. Větrnícká unie tehdy požádala Skogomadru o 
to, aby její armáda Sovov obsadila. (Vždycky by to bylo lepší, než když by tam nadále vládl 
šílený bůh Slim). Vládní představitelé Skogomadry na tento návrh urážlivě odpověděli, že prý 
je to náš "projev chorého rozumu": Tak prostě Sovov obsadila armáda Havránye. A je to. 
Nemůžeme za to, že generál Frigo tehdy nemyslel a byl pouze sprostý jako obvykle.  
Doporučujeme vládě Skogomadry, aby záležitost Sovova řešila nyní přednostně s představiteli 
Havránye a aby nebyla vždycky bezdůvodně negativní k našim nabídkám.. 
 
                                                                                       min. zahr. věcí VU   Boyard 
Langara předpovídá kolaps iiilandu! 
 
Když jsme četli poslední poměrně dlouhé vyjádření Langary k obsahu 41. čísla Nuoli, tak jsme 
nevycházeli z údivu. Langaráci jako vždy adorovali separovanou Dakkarii. Tomu se diví 
zejména Havrány, která kdysi Dakkarii navštívila a neshledala tam nic, co by inspirovalo k 
napodobení. No nic, to už je takový langarský kolorit... 
Větrníčáci se ovšem rozesmáli nad předpovídáním jakéhosi kolapsu iiilandu. "To přece není 
možné, oni se asi zbláznili", zdůraznil v rozhovoru pro naši redakci senátor a hrabě ing. Pepa 
Vytahovač. "Takový rozvoj, jaký zažívá iiiland teď, jsme v posledních dvaceti letech vůbec 
nezažili. A tolik nápadů do budoucna", pokračoval přemýšlivě ve  svojí úvaze. "Jižní galaxie 
by fakticky potřebovala vytvořit svoje vlastní teritorium spojených států. Potom by se dalo 
hovořit o jejím vzkvétání a taky by měla jiné starosti než pouze kritizovat. Rošfórská říše se 
snaží, ale je osamocena. Teď to trošku mohlo zachránit Mon Ferero, ale i ono zklamalo a 
odřeklo dříve přislíbenou olympiádu. Naposledy, když se něco dělo v Jižní galaxii, 
vzpomínám,... to bylo tehdy, když jsme registrovali pořádání hojně navštěvovaných 

Odvoz a kácení stromů v Sovovu 



fotbalových turnajů. Teď to vypadá, že se na Jihu neděje celkem nic. Je tam ona nuda, o které 
píšou Langaráci ve svém posledním mailu", doplnil Pepa Vytahovač. 
V Langaře prý sice vznikají nějaké nové zárodky nových "států", ale to asi zatím nezasluhuje 
pozornost.    
 
Skogomadrské hrady 
 
Vláda VU zve nejvyšší vládní představitelé Skogomadry nebo alespoň kompetentní inženýry 
či stavitele k návštěvě iiilandu. Důvod pozvání? 
Máme problém s velikou rozlohou pozemků dvou skogomadrských hradů, které neumožňují 
jejich inteligentní rozmístění. V iiilandu je velké množství staveb a hrady Jág a Želiv  svými 
přemrštělými travnatými pozemky omezují další rozvoj iiilandu. Přijeďte se na to podívat a dáte 
nám zapravdu. 
Budeme akceptovat i několikatýdenní návštěvu Vaší letadlové lodi.  
Ještě nás napadlo.....je možné přechodně umístit na Vaše travnaté pozemky nějaké cizí stavby?  
 
                                                      Young Seton, firma Kebne, min. zahr. věcí VU Boyard 
Pembrokenshire 
 
Rychlost výstavby tohoto hradu je důkazem nynějšího ohromujícího stavitelského rozvoje 
Větrnícké unie. Čtenáři si mohou porovnat snímky z minulého čísla Nuoli se současnou 
fotografií. 

 
V posledním týdnu se v rámci stavby tohoto hradu 
odzkoušela řada inovací. Především byla 
vybudována střecha s novými okrajovými 
požárními hřebínky. Další inovace spočívá v 
bočním oblepení dřevěných ploch kameny tak, aby 
dřevo oddělující jednotlivá patra hradu, nepůsobilo 
rušivě. Uvidíme, co stavitelé vymyslí v další etapě 
výstavby. 
Stavitelé bohužel nestrefili při namíchání barvy 
zdiva správný odstín, ale i tak je stavba zajímavá. 
Nyní se jejich pozornost opět přesune ke hradu 
Szion, který se bude, na rozdíl od Pembrokenshire, 
pyšnit červenými střechami a římsami a parkány. 

 
                                                                                                      Laczo Nielson, firma Kebne 
LOH budou v Kateříně?! 
 
Národy iiilandu s napětím očekávají výnos ministerstva zahraničních věcí Kateřínského 
Království, které se uvolilo pořádat v tomto roce letní olympijské hry. Kateřínští představitelé 
chtějí tento svátek sportu uspořádat v galaxii Pattos. Větrnícká unie tomuto nápadu přeje a 
vyvine veškeré úsilí k tomu, aby se těchto her zúčastnilo co nejvíce států. 
 
 
 
  

Pembrokenshire a jeho úžasný růst 



Smlouva o vzájemné vojenské pomoci 
 
Větrnícká unie dne 21.1.2020 rukou svého ministra obrany Karl Scheithauera podepsala 
vzájemné ujednání s hlavou státu Havrány - králem Marem Trebem. Jedná se o vojenskou 
smlouvu o vzájemné pomoci. V případě napadení např. havrányských pořádkových jednotek 
umístěných v Sovovu by VU přispěchala na pomoc, aniž by musela přejímat pravidla zde 
útočícího státu. 
Zároveň však Větrnícké ministerstvo obrany a Ministerstvo zahraničních věcí sdělují, že otázka 
budoucnosti Sovova nevylučuje i vojenskou přítomnost Skogomadry. K tomu však se musí 
dojít jednáním a nikoli vojenskou silou. 
Určitý vojenský kontingent SFK v iiilandu je možný jako garant samostatného vývoje zdejších 
států Adamova a Juliánova. Větrnícká unie však bude požadovat své reciproční zastoupení ve 
Skogomadře, aby garantovala samostatnost Langary a hlavně samostatnost  zde vznikajících 
států. Langara je již do jisté míry samostatná, ale samostatnou zahraniční politiku nemá. 
Vyznačuje se stále tzv. "pruděním" (viz. jejich poslední mail). 
Věříme, že tyto úvahy skogomadrské ani langarské představitelé neurazí a nepohorší. Naopak 
- z našich úvah je zřejmé, že např. Skogomadru považujeme za primárně důležitého politického 
a vojenského hráče na kolbištích Jižní galaxie. 
                                                                        Karl Scheithauer, min. obrany VU 
                                                                        Boyard, min. zahr. věcí VU  
 Veterinářská ordinace v Krákowě!  

 
Za hlavní galerií havrányského města Krákow 
vznikla veterinářská ordinace, kde Havrányci léčí 
veškerou odchycenou iiilandskou zvěř. Mezi 
bravurní kousky havrányských zvěrolékařů patří 
např. přidělání nohy krávě, která byla několik let 
pouze třínohá. Přežila.  
Havrányci také vyléčili několik koní a vyčistili jim 
dorezava hřívy. Některým vypěstovali i ocasy.   

                                                                                             
Jimmy Page, Nuoli 
 
Fotky hradů na web? 
 

Ministerstvo kultury se táže Rošfórské říše a Skogomadry, 
zdali jim může vytvořit na webových stránkách odkaz, který 
bude obsahovat fotky jejich hradů, které byly již využity při 
výrobě pexesa. 
Představujeme si to následně - aby jsme Vás 
neobtěžovali....Pokud nedostaneme zamítavé stanovisko do 
7 dnů, pak to budeme považovat za souhlas. Kdybyste měli 
poté přesto něco proti tomu, tak se tyto fotky smažou. 
Myslíme si však, že je to výborná věc, která může obohatit 
celý svět. 
           
                          Min. kultury VU Nick van der Laa            

Želiv - SFK 

Spokojení koně a spokojení jezdci 


