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Pupíkov se chystá na LOH
Havrányci se začali chystat na LOH! Naši turisté a zahraniční dopisovatelé i tajné služby
zjistili, že hlavní tíha připravované letní olympiády padne na Pupíkov. Toto male městečko se
chystá zajistit marathónský běh, sprint (bude se běhat zřejmě dokola kruhového objezdu) a
dokonce se zde chystá nova disciplína – skateboard. Závodníci se budou řítit na kolečkových
bruslích kolem dokola celého města. To by mohlo býti docela zábavné, neboť trať povede
přes několik vypuklých mostů. Naše reportérka Angelika dokonce zjistila, že by jedna z
disciplín měla spočívat v řízení lodí (gondol) a závodníci by jezdili co nejrychleji po řece pod
těmito vypouklými mosty. No, bude to zajímavé a snad to dobře dopadne. Větrnícká unie
fandí Havrányi a je ochotna a schopna jí pomoci.

Lepení šindelů v Pupíkově

Tento hrdý národ si však v poslední
době stačí sám a musíme říci, že jeho
lidičky provádějí jemné a řemeslně
velice zručné úpravy šindelí na
střechách v Pupíkově.
To bysme my asi tak precizně
nedokázali. Ačkoli – naše břidlicová
střecha na hrobce Hanse Kisewettera
v Avandivu je také chlouba světové
architektury!
A co mají pupíkovští v plánu
nejbližších dnů? Vytvořili návrh své
městské vlajky. Je na ní kruhový
objezd ve tvaru pupíku, kolem

kterého se obtáčí symbol hory a
mostu.
Jimmy Page, Nuoli

Jestřábi z Langary a Skogomadry zase zamávali křídly
Větrníkov jim však do křídel nezadul. Co se stalo? Klidná a mírová politika se prostě Langaře
a Skogomadře nezamlouvá a tak si tyto dvě země řekly, že vyprovokují VU k nějaké
ukvapené reakci. VU nejprve obdržela od Skogomadry dopis p. Cantervila, kde stálo:
“Skogomadru by zajímalo, kdo by byl zástupcem Sovova při mezinárodním jednání. Je Sovov
jeden stat, nebo dva?”
Na to naše ministryně zahraničí Selma Lagerlöfová odpověděla: “Větrnícká unie neví. Co
navrhujete?” Odpovědi jsme se samozřejmě nedočkali.
Skogomadře nešlo o řešení, chtěla pouze zkritizovat jakýkoli náš návrh, který bychom v
dobrém úmyslu Cantervilovi poslali.
Zanedlouho se do diskuze připojila i Langara. Ta nám sdělila, že komunikuje s tím, tím a tím
Sovovákem a my komunikujeme s loutkama. Tak jo, mají zase patent na rozum. Na náš dotaz,
zdali je podle Langary bůh Slim svéprávný či nikoli, zaujala postoj mrtvého brouka a nic nám
nesdělila. Pokud je bůh Slim svéprávný, tak by přece měla komunikovat (o významných
politických věcech) pouze s Vilémem z Rožmberka!
Takže – jenom zmatky a zmatky. Pokud však země jako Langara a Skogomadra uznávají
boha Slima jako svéprávného, tak ať si ho zkusí pozvat na onu konferenci o Sovově. Třeba
tam zase někoho vyhodí do houští. Třeba toho Viléma z Rožmberka. Ještě, že už nemůže
vyhodit do popelnice i Rožmberk.
V průběhu psaní této zprávy se však troche změnila situace, viz. následující článek
Pepa Vytahovač, min. obrany VU

Větrnícká armáda obsadila Sovov v iiilandu !

Větrnícká armáda pod velením arm gen. Pepy Vytahovače, min. obrany VU obsadila dne
24.4.2016 v 18 hod 21 minut Sovov v iiilandu. Na radnici v Montesu byla vztyčena větrnícká
vlajka, která rovněž zavlála na Soví věži, nejvyšší hoře Sovova. V nejbližších dnech se bude
řešit otázka státní vlajky této provincie, otázka státního uspořádání iiilandského Sovova,

1Větrnícká vojska v Montesu a Dynamu

název tohoto státu, atd. Gubernérem této větrnícké nové provincie se stal Broki Embro.
Jeho první prohlášení obsahovalo sdělení, že iiilandský Sovov neuznává Langaru a
Skogomadru jako svébytné země, neboť i ony chovají nepřátelství k Brokimu Embrovi.
Demi Marten, předseda vlády VU, Pepa Vytahovač, min. obrany VU

Pole, pole, pole...

Větrnícká unie zažívá nový hospodářský boom. Inženýři vytyčili plochy a na ně zaseli obilí.
V iiilandu totiž dosud bylo naprosto minimální množství polí. Existují zde pouze vinohrady,
chmelnice, několik záhonů zeleniny, louky, lesy a sady. Nyní by se to mělo výrazně změnit.
Větrnícká unie, Havrány, Království Kateřínské i iiilandský Sovov musí být v otázce obživy
soběstační.
Největší pole vznikají v katastru obce Newcastle a Větrníkov.
Irma Stády, olympijský vítěz na odpočinku

Směrovky

Cestáři provedli v minulých dnech rozsáhlé měření vzdáleností mezi iiilandskými sídly.
Vzdálenosti v decimetrech budou v brzké době vyvěšeny na všech hlavních křižovatkách a ve
městech a obcích iiilandu. Otázkou zůstává volba podkladové barvy. Chtěli bychom ještě znát
názor Kateřínského království. U nás a v Havrányi preferujeme oranžovou. To se však může
ještě změnit. Zajímal by nás také názor Rošforské říše. Některá z cedulí by měla být vztyčena
i v Santa Mariana a barvy v iiilandu by se měly zkoordinovat.
A ještě jedna informace - v iiilandu se jezdí vpravo.

Výzva

Kuba Kubikula, občan, kterému leží na srdci stav silnic

Mon Ferero! Bylo by dobré, kdybyste rozšířili seznam zemí, které mají odkaz na www.
iiiland.cz. Vláda VU Vás zve na stránky iiilandu a věří, že tento návrh přijmete. Pokud se
rozhodnete kladně, tak nám pošlete několik fotografií z Vaší země a pár základních informací.

Větrnícká unie rozšířila své území

Carl Sheithauer, min. bez portfeje VU

VU rozšířila své území o 8 dm2. Jedná se o
území, na kterém vzniká vesnice Newcastle. Na
nové ploše, která se vynořila z mořské vody,
probíhá nyní odsolování. Brzy se započne se
zaleňováním. Je potěšitelné, že na malém
pahorku zaseli zemědělci také obilí. Ve
večerních hodinách dnešního dne se mají v
kraji objevit zalesňovači. Takže – zase kousek
hezké krajiny, kam budou moci zajíždět mladí
se svými velocipedy a maminky se svými

Nový dům v Newcastlu a zatím holopoušť kolem

kočárky.

Demi Marten, předseda vlády

Jak daleko na WC?

Předseda vlády VU pan Demi Marten vyhlásil pro další období svého vládnutí smělý
program. Každý obyvatel Větrnícké unie bude mít k nejbližšímu záchodu vzdálenost max. 2
dm. Naše redakce moc nevěří, že se mu to podaří...

Rada pro Langaru

Cecílie Puža, min. kultury VU

Langarští vládní představitelé už dlouhou dobu hledají vhodnou technologii staveb. A VU jim
opakovaně nabízí svoji cestu. Langara je však netrpělivá, chtěla by stavět rychle. To však není
příliš chytrá strategie rozvoje země, která chce být jedním z hnacích motorů světového dění.
Naše země (VU) mnoho měsíců hledala inteligentní alternativu ke špejlím. Když ji našla,
měla problém přesvědčit okolní státy o výhodách stavění z hmoty Das Pronto. I spřátelená
Havrány se pokoušela postavit jádro svého Krákowa z jiného materialu. To se sice povedlo,
ale svými vlastnostmi havrányský materiál nepřekonal větrnícké zkušenosti.
Langaro, neztrácej čas marným hledáním a začni už stavět. Pořádně!

Svatba v dohledu!

Laczo Nielson, stavitelská firma Kebne

Dne 28.4.2016 se v iiilandu uskuteční svatby Ingrid Tonnesen (VU) a knížete Havrana RŘ).
Naši redakci oslovila ministryně kultury VU p. Cecílie Puža, která by chtěla, abychom knížeti
Havranovi touto cestou nastínili program celé svatby.

Szentlászlószékesegyház a nádraží v Newcastlu

Program:
 očekáváme příjezd obou snoubenců na lodi do přístavu Sharlroa (14 – 16 hod),
uvítací projev + hudební vložka
 odjezd snoubenců vlakem ze Sharlroa do Krákowa, cestou pozdravy iiilanďanů
 odjezd autem ze stanice Krákow do chrámu Szentlászlószékesegyház, špalíry diváků
 svatba v chrámu, předání svatebního daru (varhany)
 odjezd autem přes Avandiv na chatu Ingrid Tonnesen, líbánky, převlek






odjezd hostů vlakem do stanice Newcastle
svatební veselice na hradě Newcastle – hospoda U Růženky
příchod obou manželů, volná zábava
odchod manželů na chatu, ostatní hosté budou ubytováni na hradě nebo v podhradí

Poznámka: Ingrid Tonnesen chce za svoji svědkyni p. Cecílii Pužu, min. kultury VU

Závěrečné slovo

A předchozí veselou zprávou naše nové číslo časopisu Nuoli končí. Dobrou noc anebo dobrý
den!
Angelika de Monte-Luc, Nuoli

