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Svatba Ingrid a knížete Havrana

Velkolepé! Větrníčtí obyvatelé a někteří hosté z Rošfórské říše byli svědky úplně první
svatby, která proběhla v iiilandu. Náš reporter Jimmy Page a Angelika de Monte – Luc byli
přitom a získali exkluzivní snímky. Snoubenci připluli na krásné lodi vonící modřínovým
špejlovým dřevem do Sharlroa a provázeni pohledy nedočkavých zvědavců visících na
skalách stoupali od přístavu skrz špalír diváků až na nádraží v Sharlroa. Zde je čekala
vyšňořená lokomotiva a jeden jediný, útulný vagónek.

Obr. zleva: Novomanželé podepisují oddací list, V chrámu Szentlászlószékesegyház, Vyšňořená lokomotiva v
Sharlroa, Průjezd Krákowem

Po bouřlivých ovacích se vláček dal do pohybu a po projetí zastávek Moulin Rouge,
Newcastle, El Capitan a Avandiv překročil státní hranice VU a přijel do hlavního města
Havránye – do Krákowa. Zde oba snoubence čekala vyzdobená kolona aut. Kníže Havran a
Ingrid poté sedli do červeného Forda (řidič byl sám Gine Lollobridge) a odkvapili do chrámu
Szentlászlószékesegyház, který se tyčí nedaleko hraniční čáry už zase ve Větrnícké unii.
Zazněl slavnostní Mendelsonův pochod a na kúr vylezla sama Jeho Magnificence Sharl
Shaplin, který měl celkem inteligentní, krátký projev. Bez jediného přeřeku (pozn. redakce).
Po kratičkém, leč dojímavém obřadu a mlasknutí obou pus se novopečení novomanželé
odebrali nahoru do věže, kde v komúrce pod přísným zrakem právního poradce VU pana
Steva Carrely podepsali oddací list.
A pak následovala první novomanželská jízda na hrad Newcastle, kde si novomanželé
odzkoušeli připravené lože a vychutnali si all inclusive. Asi za dvě hodiny poté však již odjeli
na Ingridinu (nyní již společnou) chatu pod El Capitanem v regionu Newcastle.
Dle stále zaparkovaného auta soudíme, že na této chatě se nacházejí doposud.
Tak se naše redakce rozhodla, že je už nebude rušit a případně s nimi udělá rozhovor až po
nějaké době jejich společného žití.

Aféra Langarská ponorka

Angelika de Monte – Luc, Nuoli

Při jednání prezidenta Langary Haralda Geslera vyšlo najevo, že langarská ponorka vnikla do
výsostných iiilandských vod v prostoru Monteso již asi tři týdny před obsazením Sovova
větrníckou armádou.
Lze to samozřejmě hodnotit jako celkem povedený husarský kousek langarské generality a
jako políček do tváře našeho nynějšího ministra obrany Pepy Vytahovače. Demi Marten
zvažuje jeho odvolání a nahrazení někým jiným.

Langarská ponorka střední velikosti v moři
pod iiilandem

Pepa Vytahovač na svou obranu uvádí, že vydal rozkaz
k obsazení Sovova právě proto, neboť tušil, že něčeho
takového je Langara schopná. Dále v rozhovoru pro
náš list dodává:
“Větrnícká unie má rozsáhlé území a je velice těžké
ohlídat také celý iiiland. Kromě toho – kdyby byla
ponorka objevena, tak by byla jistou větrníckou kořistí,
neboť by větrnícké námořnictvo na ní mohlo pálit ze tří
či dokonce ze čtyř stran. Takže náš armádní štáb
vyhodnotil tento incident jako minimálně nebezpečný”.

Naše redakce si však myslí, že to je přesto veliká ostuda pro VU a Pepa Vytahovač by měl ze
své funkce ministra národní obrany odstoupit!
Ponorka nebyla objevena nikým z Větrnícké unie, sami Langaráci nám ji odhalili! Než jsme
se stačili vzpamatovat, tak odplula. To je ostudné!

Z této věci však vyplývají také následující skutečnosti:
1) Langara první vstoupila se svojí vojenskou silou na území iiilandského Sovova a do
katastrů Větrnícké unie.
2) Pokud by ji VU objevila, pak by pravděpodobně vznikl nebezpečný válečný konflikt,
snad i světová válka.
Větrnícká vláda nyní přijímá tajná opatření, která mají podobným incidentům v budoucnu
předcházet.

Mise OBSiii plní dosti divně své povinnosti

Jimmy Page, Nuoli

Anka Chřestýš (asi je to žena) ve svém monstrózním modrém autě napsala minulý týden svoji
první misijní zprávu. V této zprávě kamuflovala a představila se jako podprůměrná pisatelka
fantazijní literatury. Psala o něčem, co vůbec nemohla vidět. A ještě používala urážlivých
slov. To je vysoce neprofesionální. Větrnícká unie ji při příštím takovém prohřešku vyhostí,
neboť by bylo evidentní, že celá slavná mise OBSiii slouží Langaře jenom k provokacím a k
vyhrocení napětí. Smyslem této mise tedy asi není mírová spolupráce. Je také dosti paradoxní,
že stát, který nejprve vojensky atakuje ponorkou cizí území, tam potom má ještě svého
pozorovatele a dokonce nutí ostatní státy, aby se k této misi připojily.” Neustupujeme Langaře
až příliš?”, pokládá si řečnickou otázku senátor Samuel Ferguson.

Jak to bude s iiilandským Sovovem?

Selma Lagerlófová, min. zahr. věcí VU

Větrnícká vláda se na svém zasedání potvrdila pana Brokiho Embra za vrchního představitele
iiilandského Sovova. Tento svatý muž se bude řídit svým božským rozhodováním (tedy
kostkou) ve všech věcech, ve kterých bude na pochybách.
Johna Silvera považuje VU i Broki Embro za podezřelého a nevěrohodného, neboť
absolvoval mnohaleté vymývání mozků v Langaře.
“Pokud se John Silver nebojí, ať přijde do iiilandského Sovova a může se pokusit získat
důvěru Brokiho Embra. Bude však házet kostkou a pokud mu padne číslo jedna, tak bude o
hlavu kratší. Pokud mu padne jiné číslo, tak se očistí z podezření langarského konfidenta.”
Tak pravil Broki Embro.
A statut iiilandského Sovova? Tento státní útvar se stane samostatným státem s jediným
vládcem, demokratickým diktátorem. Tj. diktátorem, který se řídí kostkou Volby se zde
konat nebudou. Není to sovovská tradice a VU nechce implantovat nějaké cizí móresy tam,
kde vždy byla diktatura.. V případě, že se bůh Slim zmátoží, podstoupí léčbu a navrátí se ke
svým lidem, tak zase přejde celý iiilandský Sovov pod správu Viléma z Rožmberka. Do té
doby to však není možné. Státní vlajka Sovova zůstává i vlajkou iiilandského Sovova.
Tato opatření se setkala i s pozitivním náhledem Jeho Magnificence, Sharl Shaplina. Náš milý
pan president je pro nás velkou autoritou. Sluší se však upozornit na to, že jeho vliv na
politiku VU je omezený. Má pouze jednou právo veta, kterým může ovlivnit rozhodnutí naší
vlády, která v takovém případě provádí opakované hlasování kostkou. Z tohoto hlediska jsou
výsledky rozhovorů, které nedávno vedl s prezidentem Langary H. Geslerem, pro
rozhodování mých ministrů pouze morálním vodítkem.
Demi Marten, předseda vlády VU

Výstavba iiilandu pokulhává

V posledních týdnech se výrazně zpomalilo úsilí větrníckých stavbařů a dopravců. Pouze
lesáci vykázali jakýstakýs rozvoj. Povedlo se jim vysadit asi 5 stromů v regionu Newcastle. A
přitom by to chtělo tolik věcí. Předseda vlády Demi Marten se rozhodl své ministry úkolovat
a případně je za špatnou práci odvolat! Takže – uvádíme z jeho pověření nastíněné hlavní
úkoly:
a) Konečně udělat ukazatele na silnicích (papír s mírami byl ztracen – zodpovídá Cecílie
Puža)
b) Přimět Mon Ferero k zaslání informací a fotek (zodpovídá Selma Lagerlófová)
c) Začít stavět řadu domů v přístavu Sharlroa (zodpovídá Carl Sheithauer)
d) Začít stavět další patro mrakodrapu v Gondole (zodpovídá Carl Sheithauer)
e) Konečně osít další pole (zodpovídá Carl Sheithauer)

Opětovná výzva Adamovu a Juliánovu

Angelika de Monte – Luc, Nuoli

iiiland je připraven přijmout na svém území státy Adamov a Juliánov. Tyto země považujeme
za historické dědictví. V poslední době sice koketují s Langarou, ale díky tomu
nezaznamenaly téměř žádný rozvoj. Vraťte se pod křídla iiilandských zemí, které spolu žijí a
spolupracují v mírovém soužití bez provokací a bez válek. Vypovězte smlouvy s agresivní
Langarou, která pomalu přebírá negativní štafetu od Skogomadry.
Na konci června 2016 navštíví museum iiilandu velká a důležitá boží výprava z galaxie ŠTB.
Pro iiiland to bude velice významná událost, neboť by Muzeum mohlo dostat velkou injekci
božských peněz! Věříme, že nám v propagaci mírových a konstruktivních nápadů pomůžete.
To jistě dokážete po svém usídlení v srdci Severní galaxie. Snad nechcete pořád sídlit někde v
božím sklepě a vůbec se nerozvíjet! Langara Vám nic nedá, je to rozvojová země, která má
problem sama se sebou a snaží se odvést pozornost svého obyvatelstva jinam. Proto stále
provokuje a hledá rozmíšky.
Cecílie Puža, min. kultury VU

Das Pronto na postupu

Větrnícká unie poskytla za úplatu Rošfórské říši jednu kolej, která povede do přístavu Santa
Mariana. Langara dostala za menší úplatu stavební material. Tak ať se stavění daří!

Prach v iiilandu

Větrníkov je nejzaprášenější město v iiilandu

Young Seton (Kebne. s.r.o.)

V iiilandu provedla firma Kajse vyhodnocení čistoty
ovzduší. Je docela překvapivé, že se zde poměrně málo
práší. Největší problém se smogem má přesto v
současnosti město Větrníkov a region Kebnekajse
(předpokládáme, že název nových region bude schválen
– viz. další článek). Langarští představitelé však
správně upozornili na to, že na jejich vodní kanál sedá
prach. Větrníčtí metači se snaží, ale krajina SG iiilandu

je dosti rozložitá. Nejvíce se tedy ometají a čistí koleje. Na zbytek krajiny se ale nesmí v
žádném případě zapomínat. Vichřice vysavače však vždy způsobí nemalé škody a někteří lidé
jsou tímto tajfunem vždy vcucnuti. Pokud se pak přece jenom vrátí živí, dostávají
vyznamenání a stávají se hrdiny.
Ema Destinová, Nuoli

Auta, auta a ještě auta

SG iiilandu - největší kompaktní osídlení
Vesmíru

V souvislosti se svatbou knížete Havrana a Ingrid
zjistilo ministerstvo kultury, potažmo paní Cecílie
Puža, že Větrnícká unie a celý iiiland mají naprostý
nedostatek aut. V rámci synchronizace celého
Vesmíru doporučujeme všem ostatním státům, aby
upřednostňovaly především značku “Cararama”.
Na autech by také měly být státní a místní značky.
V brzké budoucnosti VU rozhodne, jakou barvu
budou mít autoznačky VU, případně zdali zde bude

i nějaký znak iiilandu a Severní galaxie.

Také by mělo dojít ke změně regionů.
Do vlády jde návrh následující:
VU se skládá z regionů:

Zebu (Gondola, Elizabeth)
zn.aut. ZE
Kebnekajský (Větrníkov, Nosferatau)
zn.aut KB
Hollószikla (Newcastle, Elwingen)
zn. aut HO
Přímořský (Sharlroa, Szentlászlószékesegyház) zn. aut PM
Nuoli (Avandiv, Sharland)
zn. aut NA

Takže staré autoznačky brzy končí. Státní poznávací zkratkou vozidel Větrnícké unie zůstává
VU.
Bylo by dobré, kdyby i ostatní státy upřesnily, jaké mají státní poznávací značky. Případně se
tyto informace mohou objevit in a www stránkách.

Poslední zpráva

Carl Sheithauer, min. bez portf. VU

Ministr obrany VU Pepa Vytahovač neodstoupí ze své funkce v souivislosti s aférou
Langarská ponorka. Ukázaly to kostky.
Jimmy Page, Nuoli

