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Počáteční redakční promluva 
 
Vážení čtenáři, 
                          Časopis Nuoli se dožil již 5 let svého trvání. První číslo vyšlo 29.1.2008. 
Zachováváme stale téměř podobný design, což je vzhledem k tradici rozhodně dobře. V 
poslední době jsme kvalitou dostihli naši jedinou konkurenci – časopis Pergamen Rošfórské 
říše, kterému se v poslední době zřejmě nedaří a vychází stále v delších intervalech.  
Naše redakce však také nemá na růžích ustláno. Přežili jsme však počítačový kolaps, který v 
lednu 2013 zničil až 50% všech historických archivů a částečně paralizoval chod celé naší 
země. Definitivně jsme přišli o rozepsanou knihu iiiland – personifikované modelářství, 
zmizely také mnohé smlouvy a z výtisků našeho časopisu se zachovala pouhá 3 nejstarší čísla. 
Na zasedání vlády VU bylo tedy na začátku února rozhodnuto o poctivějším zálohování všech 
dat. 

 
Na druhé straně – naše země nyní zažívá velice 
významné období ekonomické a stavitelské 
konjunktury. Předsedkyně vlády Chris Trenka se s 
takovou vervou pustila do práce, až máme zde v 
redakci strach o její zdraví. Na následujících 
stránkách vás tedy seznámíme především s 
rozvojem Větrnícké unie, všimneme si však také 
některých politických otázek, které hýbou naším 
světem. 
 

  Sobi - Elwingen                                                                                Angelika de Monte –Luc 
 
 Kniha iiiland – personifikované modelářství 

 
Naše redakční rada využívá v současnosti boží vnuknutí a začíná v těchto dnech opět s psaním 
velké publikace o našem celém Vesmíru. Čtenářským laikům zde opět musíme objasnit 
mnohé pojmy, jinak by téměř ničemu nerozuměli. Vyvstala před námi opět staronová otázka 



jak nazvat souhrnným názvem země v Jižní galaxii. Bylo definitivně rozhodnuto, že jim 
přidělíme námi vymyšlený název. Tyto země byly několikrát osloveny a dotazovány na své 
označení, nikdy jsme se však nedočkali odpovědi.  
Vědecké kolegium Univerzity Imricha Draculy jim tedy na svém zasedání 6.3.2013 (tj. Státní 
svátek Skogomadry) navrhlo přidělilo název UFland. Zkratka na začátku tohoto slova by 
připomínala těžkou práci, kterou s těmito zeměmi máme, zároveň je to pro nás dosti obtížně 
pochopitelný svět, který jakoby patřil do jiného prostoru – UFO. Naši vědci ještě chvíli 
počkají, alespoň do vydání Pergamenu a pokud se nedočkáme nějaké varianty názvu ze strany 
UFlandských zemí, tak jim zřejmě tento název zůstane. Sharl Shaplin však navrhuje, aby si 
tyto země vybraly z nabídky různých “landů” – EEEland, OOOland, UUUland.....Podpořila 
by se tím jak rozdílnost našich galaxií, tak i jejich spojitost (díky stejnému principu vytvoření 
slova, jaký byl použit při schválení jména iiiland). 
 
                                                                                                                      Ema Destinová 
 
Nová velehorská železnice 
 
Dne 15.2. byla zprovozněna první část vysokohorské železnice vedoucí z Hollószikly do 
Elwingenu. Spodní část mezi stanicemi Hollószikla – Newcastle je již před dokončením. 
Celková délka trati bude 140 cm, železnice se šplhá do výšky asi 30 cm. Stoupání bude větší 

než uváděných 7% procent. Stavitelé vše 
znovu změřili a došli k závěru, že stoupání je 
asi 15%. 
Uprostřed nové trati se nachází tzv. Chodící 
most. Tento viaduct byl hodně kritizován 
havrányskými staviteli, neboť se jim nelíbili 
nepřesnosti a barva pilířů. Hlavní však je, že 
jej schválila a označila za krásný naše 
stavební komise vedená Youngem Setonem. 
 

                        
Jimmy Page 
 

Elwingen a nová železnice 
 
Broki Embro znovu na scéně 
 
Z náznaků našich tajných služeb je patrné, že se Skogomadra neumí smířit se zázrakem, který 
se stal v sovovském Dynamu. Tento největší zázrak, který kdy byl zdokumentován, uznala i 
Rošfórská říše. Ožila tehdy socha na hlavním dynamském náměstí a dvojník zemřelého 
Kenetha Coopeho se označil za jeho převtělení. Vnuknutím získal jméno Broki Embro. Na 
toto vnuknutí již věří téměř všichni lidé smíšené sovovsko-větrnícké národnosti a mnozí 
občané Havránye i VU. 
Skogomadra však vůbec nerozumí variabilitě personifikovaného modelářství a prolínání světa 
bohů a lidí a zřejmě se zase chystá na nějaké bojkoty iiilandských akcí. Domníváme se, že je 
tímto netolerantním postojem ohrožena i olympiáda ve Skogomadře. Skogomadra by se 
mohla pokusit vyloučit z her samotného Brokiho Embra (pokud by byl nominován) nebo celé 
státy za jeho podporu.  Doporučujeme tedy státům “UFlandu”, aby Skogomadru přesvědčili o 
nesprávnosti a neudržitelnosti jejího postoje. My se také nesnažíme Skogomadru předělat, 
žádáme pouze o toleranci jiného pojetí našeho světa. 



Fenomén Brokiho Embra se chystá naše redakční rada také využít v knize iiiland – 
personifikované modelářství. Zde poslouží jako příklad náboženských pnutí a zázraků, které 
se objevují také v božím zvětšeném světě. Bude zde vysvětlen také rozdíl mezi pojetím 
Skogomadry (bůh vše řídí, “nenaslouchá” panáčkům a je diktátorem) a pojetím iiilandu (bůh 
je spolutvůrcem, všímá si “náhodných” prvků kolem sebe a je demokratem). Netřeba dodávat, 
že právě druhé “personifikované pojetí zajišťuje iiilandu i tzv. Boží slávu. Jinak by to byla vše 
pouhá a vlastně hloupá hra. Ve Skogomadře nikdy nepřestali hrát Člověče nezlob se! A to je 
hodně smutné. 
 
                                                                          hrabě   Samuel Ferguson – pavloslávista, filosof 
El-Capitan 
 
V podhůří Vyšných Taur u hradu Newcastle bude ještě během měsíce března 2013 otevřen 1. 
Národní park Větrnícké unie a celého iiilandu. Bude se jmenovat El-Capitan. Ústředním 
bodem parku je asi 300mm vysoká stejnojmenná skála, na jejíž vrchol povede několik 
horolezecky vyznačených cest. Kolem se rozkládá skalní město, nad kterým ční na kamenném 
obrovitém suku hrad Newcastle. 

 
 El-Capitan a skalní město (stav –únor 2013) 
 

Newcastle na skalním suku 
 
Mezi skalami je stanice správy NP El-Capitan a malé parkoviště pro osobní automobily. 
Dostupnost této lokality je však rovněž zajištěna železnicí. U malé vlakové stanice je také 
dojezd známé sjezdové trati Hahnenkamn.         
    
 
Ukázka knihy iiiland – personifikované modelářství 
 
Milí čtenáři, dovolili jsme si nyní vřadit do našeho časopisu krátkou ukázku knihy iiiland-PM. 
Líbilo by se nám, pokud byste napsali k textu své připomínky. Tyto ukázky budeme v Nuoli 
publikovat zejména tehdy, pokud se bude text přímo týkat UFlandu. 
 

Hrad Nosferatau 



 
Hrad Nosferatau je nejstarší hradní objekt na světě. Jeho výstavba započala na začátku 70. 
let (zřejmě rok 1972), když stavitelská zručnost panáčků ještě nebyla zdaleka na takové úrovni 
jako dnes. Dokladem toho je zajímavé místo pod Byronovou věží – nejvyšší věž hradu, kde 
jsou i dodnes patrny nepřekládané trámy ve zdech, což je vlastně velmi hloupé. Naši panáčci 
si však váží i takovýchto památek, protože jsou hrdí na své předky.   
V Nosferatau sídlí dodnes rod Daunů a celý tento objekt patří Norbertu Ruthwenu Daunovi, 
který je přímým následovníkem zavražděného Caesara Byrona Dauna, který odpočívá v rakvi 
v Byronově věži. Tyto pietní prostory nejsou pro turisty přístupné. Proslýchá se totiž, že se 
v této věži občas po setmění vyskytuje celá družina bílých paní a to by mohlo být nebezpečné. 
Asi se snaží nebožtíka Caesara Byrona Dauna nějakým způsobem utěšit. 
Celý hrad je postaven ze dřeva. Výstavba jeho jádra trvala asi 3 roky. Tato monumentální 
stavba se vyznačuje i dalšími zajímavostmi. Z hlavního nádvoří mohou turisté pohlédnout do 
sklepení, které se nachází pod Sálem spiklenců. V ztemnělém místě se zde nachází Sál lebek. 
Je celý vydlážděn z hlav zabitých nepřátel. Další zajímavostí jsou první točité schody a tajné 
dveře otvíracích střech. Pod jedním krovem zde byla před lety nalezena skupina živých, avšak 
opuštěných dětí. V interiéru Sálu spiklenců je velký erb rodu Daunů a slavné obrazy - 
originály tzv. Sovovských mistrů. 
 
Na hradě je malá restaurace Hranatá 
a na rumpál se navíjející mříže a 
dveře vstupní brány. Tato brána a 
vnější ochozy, které k ní přiléhají, 
byly dostavěny až později, 
pravděpodobně až na konci 80. let 
20. století. Na vnějším nádvoří, hned 
u zahradní mříže, je malý domek 
zahradníka. Je to jediná stavba, která 
s hradem nesouvisí. Byla sem 
přestěhována z původního 
starobylého města VU – Newcastlu. 
Dodnes není jasné, jak ji sem naši 
předkové přenesli. Asi to byl nějaký 
transpřenos.                                          Vesnice Newcastle s rozestavěným viaduktem 
 
V roce 2008 byla otevřena hladomorna hradu a na světlo vylezl živý panáček Boyard, který 
zde byl zavřený asi 35 dlouhých let.  V podkroví Hranaté věže je také tajná místnost, ve které 
byli několik let ukrýváni hlavní představitelé Větrnícké unie. Tito naši hlavní političtí 
představitelé rovněž vylezli na světlo boží bez jakékoli újmy na zdraví, což bylo značně 
překvapivé. Jejich vystoupení z říše temnot se odehrálo v polovině 80. let 20. století. Tehdy 
byl bůh zaneprázdněn jinými věcmi (vlastní ženitba a plození malých bohů) a nevěnoval se 
dostatečně kvalitně svým panáčkům.  
 
 
Vážení čtenáři, 11. Číslo Nuoli máte za sebou.......                     Ema Destinová 
 
   
  


