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Zvláštní číslo časopisu Nuoli! 
 
Pindíci!!!!! 
 
Na začátku března se podařil naší observatoři v Amezemu úžasný objev. Amezenští vědci se 
zkontaktovali pomocí obřího teleskopu se dvěma mimozemskými civilizacemi a úspěšně 
dešifrovali i jejich zprávu. Máme tak jedinečnou a již nikdy neopakovatelnou možnost poprvé 
pohlédnout do tváře vesmírné civilizaci a prvním bytostem, které se podobají v mnoha ohledech 
našim panáčkům.    
Předkládáme nyní našim čtenářům tuto zprávu v plném a neupravovaném znění. Dále budou 
následovat komentáře větrníckých vědců i prostých občanů. Vyzýváme rovněž i ostatní státy 
naší Jižní a Severní galaxie, aby se samostatně nakontaktovaly s touto vesmírnou neznámou 
civilizací prostřednictvím níže uvedených odkazů. 
 
                                                                                    Jimmy Page, šéfredaktor časopiosu Nuoli   
 
Národ Záflavický 
 
Geografie a kartografie: 

 
Naše Země je svým způsobem ostrovním státem. Ze severu ji obtéká řeka Labe (shoda jmen s 
jinou řekou), která tvoří severní a západní hranici. 
Z jihu a východu ji pak ohlazuje mořský proud, který protíná kontinent právě pod naší zemí. 
Navíc Labe na severu naší země vykazuje úkaz tzv. Roztoku (u města Rostock). Řeka se tu dělí 
na dva toky, z nichž oba se vlévají do mořského proudu (jehož jméno je Proud - z anglického 
Hrdý). Nebudu Vás zatěžovat nicotnostmi jako, že Proud v závislosti na ročním období mění 
svůj směr, salinitu, teplotu. Ani Vás nebudu zatěžovat tím, že v Proudu můžeme narazit na 
Faunu klasicky oceánskou od kytovců, přes paryby apod. I díky tomu je u nás velmi rozšířené 
sportovní rybaření a zejména lokality na obou soutocích, kde je možno chytit jak sladkovodní 
tak slanovodní ryby jsou velmi oblíbené a poplatky za povolenky za sportovní rybaření zejména 
z těchto lokalit jsou velkým přínosem státní pokladně. 



Dominantou naší země je sopečný vulkán Piňjafjallajokull, který tvoří nedílnou součást všech 
našich provincií, jelikož se nachází v samém středu země. Každoročně se na jeho úpatí pořádají 
slavnosti Šťastné Hvězdy  
 
Severní provincie: Nordland (země rudých hor) 
Národní barva: červená 
Hlavní město: Akurát 
Východní provincie: Eastland (země vycházejícího slunce) 
Národní barva: žlutá 
Hlavní město: Sedni 
Jižní provincie: Sudland (země lesů, luhů, borů a hájů) 
Národní barva: zelená 
Hlavní město: Vikina 
Severozápadní provincie: Westhalfland (země jezer a slepých 
ramen) 
Národní barva: modrá 
Hlavní Město: Isa 
Jihozápadní provincie: Westdownland (centrum federace) 
 
Hlavní město: Záflavík (Záflavík je i hlavním městem celé 
federace.) 

Celý název Federace je:  
 
Federace Států Piňďických Národů, Sloučeného Království a Šťastné Hvězdy 
Tedy ve zkratce: FSPN-SK-ŠH, což je ve zkratce ŠSF (Šťastná Sloučená Federace). 
 
Závody pramic. 
Jedná se o závody na pramicích našich čtyř univerzit. 
Yell univerzity (žlutá) ..............................univerzita Východní provincie 
Sorbluena univerzity (modrá) ................univerzita Západních provincií 
Oxfored univerzity (červená) .................univerzita Severní provincie 
Greenbridge univerzity (zelená) ............univerzita Jižní provincie 
 
V příloze přikládáme dagerotipii z posledního sčítání Šťastné Sloučené Federace, která má 
aktuálně 6273 občanů. 
 
s pozdravem George Barclay - zástupce Záflavíku při SPR - Světové piňdické radě, 
starosta Záflavíku - hlavního města Federace Států Piňďických Národů, Sloučeného Království 
a Šťastné Hvězdy 
Tedy ve zkratce: FSPN-SK-ŠH, což je ve zkratce ŠSF (Šťastná Sloučená Federace). 
 
------------------------------------------------ 
 
Nyní ještě redakce naší Nuoli přikládá další zajímavé informace vyňaté z mailu, který jsme 
obdrželi a který obsahuje také zmínku o druhé existující civilizaci, o které zatím nemáme vice 
podrobnějších zpráv, ale předpokládáme, že bude fungovat na podobné bázi jako národ 
Záflavický….Tyto civilizace nás sledovaly tajně již od roku 2015! 
 
Přečtěte si tedy, prosím, co nám dále napsal pan George Barclay …  

Posed v Juliánově 



 
------------------------------------------------ 
 
                Zdravíme do Iiilandu, zdravíme do hlavního města Gondoly, 
(poznámka redakce Nuoli – Gondola je hlavní město VU, nikoli celého iiilandu) 
  
Jen ve zkratce: 

Víte o tom, že existují další národy Piňďíků? 
Níže přikládám adresy na oba nám známé národy, 
budeme rádi pokud nám napíšete a vstoupíme do 
kontaktu, osobně Vaši velice rozvinutou 
civilisaci sledujeme od 8. druhora 15AGE , což 
odpovídá Vašemu letopočtu 2015. 
Národy Plymouthu a Záflavíku se znají ještě déle 
a jejich samostatná existence se pohybuje u 
každého z národů na hranici 50ti věků. Do 
budoucna bychom nevylučovali účast našich 
sportovců na Vašich Olympijských hrách 

(http://iiiland.cz/olymp_historie.php),  
případně i jiné nesportovní aktivity, pokud máte 
samozřejmě zájem. 

 
Pokud znáte i další národy piňďické, dejte nám 
vědět. 
Pokud totiž existují tři známé národy, budou jistě 
existovat desítky dalších. 
Národy je potřeba propojit a sdílet zkušenosti. 
Tuto zprávu zasílám v kopii i do Plymouthu. 

 Mimo národa Vašeho tedy víme o: 
 
1) 
národu v Plymouthu. 
o tomto národě by Vám nejlépe detailně pověděl Jöns Regis, zástupce velitele Devonského 
pluku a ministr vlády v zastoupení nebo plk. John Blue první ministr vlády krále a císaře 
Západu Mastivka 
(staramilenka@seznam.cz) 
 
2) 
národu Záflavíckém 
který zastupuji já George Barclay, případně můj tajemník John Kliher Malabar 
(8.Be@seznam.cz) 
 
 
                                                                                přepsala: Angelika de – Monte Luc, Nuoli 
   
 
 
 
 

Pinďíci 



Komentáře větrníckých občanů 
 
Laczo Nielson (poslanec, šéf firmy Kebne) 
 
“Zdá se mi, že se nejedná o žádnou lidskou civilizaci. Na snímku je vidět, že se tito Pindíci 
nerodí, nýbrž kupují. V našem světě se všem kupovaným bytostem přezdívá roboti. V 
dlouhověké historii iiilandu (píšeme s malým “i” – pozn. redakce Nuoli) se původně také 
vyskytovali roboti, avšak byli po několika letech existence nahrazeni lidmi (panáčky). Je 
zajímavé, že to v Záflavíku takto funguje. Určitě je to však méně zajímavé než náš svět. 
Vždycky je lepší, když nový život vzniká postupně a ne, že se najednou objeví třeba 200 
skleněných robotů”…. 
 
Judita Elfmark (předsedkyně vlády Větrnícké unie) 
 
“Zajímalo by mne, zdali mezi Pindíky jsou také nějaké ženské bytosti. A jak se od sebe tito 
Pindíci odlišují? A teď nemyslím pouze ženy a muži. Jak se odlišuje třeba Pepík od Karla? V 
naší daleké minulosti si kdysi roboti kolem těl omotávali barevné stužky a nitě”.        

 
Příroda iiilandu 
 
Kuba Kubikula (poslanec, min. zahr. věcí VU) 
 
“A jak v Záflavíku funguje doprava? A kde 
všichni ti Pindíci bydlí? Mám dojem, že 
bychom měli více poznat i jejich životní 
prostředí. Z čeho je ona sopka s téměř nevyslovitelným názvem Piňjafjallajokull ? Také ze skla? 
A všimli jste si, že se Pindíci píší “Pinďíci?” 
 
David Michelangelo (poslanec, správce lesů VU) 
 
“Mají Pind´íci vůbec nějakou přírodu? Je však zajímavé, že popis jejich světa, který jsme 
získali, je velice poetický. Setkali jsme se zřejmě s bytostmi, které mají vrozenou tvořivost a 
velice bujnou fantazii. Možná, že by se i náš svět mohl o něco dobrého obohatit, ikdyž to jsou 
pravděpodobně pouze roboti. Z toho důvodu bych nepodpořil jejich vstup na nějaké námi 
pořádané sportovní turnaje.” 
 

Panáčci iiilandu - ženy a muži 



Ela Houdová (ministryně bez portfeje VU) 
 
“Je zajímavé, že svět Pinďíků je hodně inspirován anglickými bohy. V jeich názvosloví se to 
hodně objevuje. Mrkněte se třeba na názvy jejich univerzit. U nás máme Univerzitu Imricha 
Draculy a oni jich mají hned několik. No ale jak tyto university vypadají? Nejsou to pouze 
prázdné názvy? A jak vypadají ty ryby v řece Labe?”    
 
Celezta Ozt (ministryně kultury VU) 
 
“V jaké galaxii přebývá jejich svět? My žijeme v Galaxii Šternberk. Kdyby byli Pindíci někde 
poblíž a měli by dostatečnou techniku ke svému přesunu, tak bychom je pozvali k nám na 
studijní pobyt. Prosíme země Plymouthu a Záflavíku, aby identifikovaly místo ve svých 
domovských  galaxiiích.” 
 
Slovo redakce na konec: 
 
Milí čtenáři, toť pro dnešek vše. Toto číslo Nuoli rozešleme i na adresy oněch dvou civilizací a 
těšíme se, jak se budou naše kontakty dale rozvíjet. Rádi v dalších čísle Nuoli rovněž otiskneme 
i Vaše názory. Pište nám do redakce a sdělte nám, co si o těchto nových civilizacích myslíte a 
co navrhujete. Každý nápad je vítán. V těch zprávách, které jsme z těchto cizích světů získali 
je i jedna zmínka o stáří těch dvou civilizací. Uvádí se tam úctyhodné číslo 50 let. Naši první 
panáčci se zrodili v roce 1969 a 1970, tj. naše civilizace jsou přibližně stejně staré! 
 
                                                                                                      Ema Destinová, redakce Nuoli   
 
 
 
 
 
 
 


