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Amezenští pokládají koleje metra
Větrnícká a havrányská delegace navštívili dne 7.3.2015 severní větrníckou kolonii Amezen.
Bylo se na co dívat. Jak známo, v této Galaxii ZR žijí vedle sebe nehybní roboti (podobně
jako stromy) a živí panáčci. Daří se zde oběma živočišným druhům, neboť na planetě
Amezen existuje příhodné podnebí a ovzduší, které vyhovuje všem. Pouze občas je vyhlášen
stav zamořena, když po amezenské železnici projíždí kouřící lokomotiva s uhlákama.
Vedoucí kolonizační skupiny paní Quincy Jonesová řídí výzkum planety z hlavního města Au
a zřídila si hlavní kancelář na místním nádraží.
Pod jejím vedením a za pomoci meditace s
roboty začali amezenští pokládat první koleje
metra, které se poté transcedentálně přesunou
do Galaxie SB. Zde na ně již nedočkavě čekají
gondolští občané, kteří se nemohou již ani
dočkat první podzemní dráhy na světě. “To
bude naprostá bomba”, vyjádřil se k tomu
zástupce paní Quincy v Amezenu, pan Daren
Joke. Ten si zároveň prohlédl i dva vozy metra
ve výstavbě. Daren Joke dale rozhodl, že
zbývající dva vozy se nebudou přestavovat na
vozy metra a stanou se motoráčkem.
Neobydlená část Amezenu, vlevo robot

Větrnícká delegace si poté ještě prohlédla pozemek nedaleko Au, kde by měla vyrůst veliká
továrna na výrobu cihel. Bylo dohodnuto, že amezenští ještě upřesní projekt stavby, kterou
provede větrnícká stavební firma Kebne.
Celý postup výstavby vlaků metra, kolejí a okolního terénu mohou zájemci sledovat na
www.iiiland.cz.
Jimmy Page, Nuoli

Příprava na ZOH v Elwingenu
Na začátku března navštívila větrnícká delegace Rošfórskou říši a krátce se setkala i s
langarskými občany. Jednalo se o neformální návštěvu, která měla za cíl v prvé řadě odvelet
letadlovou loď Karel ze Skal, dále pak prohlídku nových hokejových hřišť, seznámení se s
pravidly této hry v pojetí států Jižní galaxie a v neposlední řadě zjištění situace, která by
umožnila přesun kontinentální desky s městem Větrníkov do Galaxie HB. Do langarského
Langsterdamu také dorazila Selma Lagerlófová, která by měla na zdejší univerzitě učit.
Dalším cílem návštěvy bylo dopravení obchodního domu, který by se v tomto přístavu měl
stát výkladní skříní větrníckého zboží. Nabízený “tovar” však zatím nesplňuje kriteria, které
by si naši lidé představovali. Nicméně – v podkroví nabízí firma Kajse některé zimní doplňky,
které budou rozhodně potřebovat sportovci na ZOH. Např. snowboardy a boby. Jeden z bobů
je však již zamluven a patří knížeti Havranovi z Rošfórské říše. Má právo si vybrat. Druhý
bob je k prodeji za 8 gam.

Trénink snowboardistů pod Newcastlem

Zimní radovánky

Do Jižní galaxie HB byla také z VU převezena bobová dráha, aby se mohli i sportovci JG na
ZOH v Elwingenu kvalitně připravit
Naše delagace však vypozorovala určité stopy rozkladu v Rošfórské říši a tak Jeho
Magnificence Sharl Shaplin rozhodl, že větrníčtí inženýři vytvoří nový koncept využití města
Větrníkov. Plán na přesun desky do Galaxie HB byl tedy odsunut a bylo stanoveno, že se toto
město umístí hned vedle Gondoly v iiilandu. Dalším důvodem pro toto rozhodnutí je rovněž
existence širokorozchodné železnice H0 v obou lokalitách. Quincy Jonesová z Au pak
všechny ohromila zprávou, že existují železniční koleje pro oba typy vlaků – TT i H0!
Toto zjištění ovšem znamená tvorbu úplně jiných koncepcí územních plánů v celém iiilandu!
Eva Daunová, min. obrany, předsedkyně OV ZOH

Přestavba města Větrníkov
Ve Větrníkově dnem i nocí hučí bagry, skřípou pily a tlučou buchary. Takovou přestavbu
obyvatelé tohoto dříve poklidného městečka nikdy nezažili. Bagry například prorazily kopec s
železničním tunelem a těsně vedle vrcholu posvátné hory Kebnekajse zbudovali v úbočí
tohoto kopce loučku se šeltrem, kde by mělo být východisko další turistické značky.
Na jiné místo byla také přesunuta budova starého pivovaru OL – velice vzácné historické
památky – nejstarší budovy na světě postavené z cihel. O toto prvenství svádí ještě boj
kateřínská Poustevna, poslední výzkumy však upřednostňují spíše budovu pivovaru.

Největší změna se však týkala budovy velvyslanectví Rošfórské říše. Ta se přesunula až k
železničnímu tunelu vedoucímu pod horu Kebnekajse. Velvyslanectví zde našlo důstojnější
místo a má zde také vlastní železniční stanici.
Všechny papírové střechy byly pokryty došky. To se událo za vydatné pomoci havrányských
pokrývačů, kteří takto vyspravili střechy hlavního železničního nádraží.
V blízkém lese Sherwood byly rovněž vysazeny vysoké smrky. Nyní inženýři zvažují
možnost elektrického osvětlení nádraží a také výsadbu ovocných stromů před hlavním
obchodním domem na náměstí Pepy Lauerda.
Young Seton, firma Kebne

Království Kateřínské a sovovské Dynamo čeká bouřlivý rozvoj
Na konci března zavítá s velkou pravděpodobností do Větrnícké unie země iiilandu, která se i
přes silný nátlak Langary neodtrhla od Severní Galaxie iiilandu – Království Kateřínské.
Kateřínští inženýři zde naplánují koncepci své další kontinentální desky, která pak bude
pravděpodobně přemístěna na krátký čas do Amezenu kvůli profesionální pokládce kolejí.
Současně se bude vytvářet i koncepce kontinetální desky Sovova, na které bude ležet město
Dynamo, případně ještě Helfenburk či Solovecký klášter. Zprávy z Galaxie ZR naznačují, že
bůh Slim se opět přeměnil na Dionýsa a tak rostou šance VU i RŘ na definitivní správu části
jejich území a sídel. Větrnícké tajné služby mají zprávu, že v Sovově vznikla v krátkém
nealkoholickém Slimově mezidobí stavba Mont-Michel. Kolem ní se však vyskytuje asi 4000
Sovováků, takže tato stavba zřejmě zůstane ještě nějaký čas v rukou tohoto opileckého boha.
Musíme v této souvislosti vzpomenout na první výročí mezistátní dohody mezi Rošfórskou
říší a Větrníckou unií týkající se referenda, které se bude konat příští rok v březnu ve
Svobodných sovovských městech v Rošfórské říši. Pokud se bude situace vyvíjet stále stejně
a bůh Slim vynechá i ZOH v Elwingenu, pak se referendum vůbec neuskuteční a RŘ i VU se
stanou správcem výše uvedených sídel.

Sovováci obsazují 5.3.2014 Rožmberk

Jednání o referendu mezi VU a RŘ dne 7.3.2014

Ema Destinová, Nuoli

Uragánová vichřice ve Větrníkově
Před několika dny se přehnala městem Větrníkov vichřice o síle uragánu. Vysavač při ní
vyvrátil několik stromů, spolkl pár patníků u silnic a bohužel, jeho síle neodolali ani dva
větrníčtí a jeden rošfórský panáček. Po utišení větru se okamžitě dali do práce záchranáři,
kteří následně z vysavačového koše z pod laviny prachu vyhrabali všechny tři občany ještě
živé. Po asi dvouhodinovém pozorování v gondolské nemocnici byli předáni do domácího
léčení.
Větrníčtí novináři časopisu Nuoli považují za skandální, že o celém tomto případu, kdy byl
rošfórský panáček ohrožen na životě, nebyla vyrozuměna Rošfórská říše. Ještě, že máme
demokracii. Věřím, že za uveřejnění této zprávy nepůjdu sedět!
Angelika de Monte-Luc, Nuoli

Novináři by měli psát jenom věci, které mají ověřeny!
Tak nevím....a kladu si otázku.: “Jak může dříve tak seriózní časopis napsat takovou do nebe
volající smyšlenku? Žiju ve Větrníkově již řadu let, přímo pod věží s Muzeem piva a opravdu
jsem si žádného uragánu, ani smrště, ba ani větříku nevšimla. A že by něco létalo vzduchem?
A dokonce lidé? Nesmysl. Fakt, nevím o tom nic. Žádný pták Vysavač takovou sílu nemá.”
Peggy Flemingová, Sör-Szó

Chvilka poezie
Osuška
Na stráni rostou modré hrušky
Pod nimi leží památník
Větrný mlýn si s deštěm hraje
žlutavou vlajku rozevlaje
pak zabalí ji do osušky
Na stráni rostou modré hrušky
A dole šustí na patníku
Šestery olivetské šperky
Má milá...
Má mě na hmatníku...
Mou nohu jedinou
Drží...
Ať nejdu za jinou!
Veverkou z chaty Oliverky
(inspirováno chatou Oliverkou na hřebenu Kebnekajse, VU)
Roland Garros

