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Úvod redakční 
 
Vážení čtenáři, 
                         naše redakce se omlouvá za dlouhou pauzu, která předcházela vydání tohoto 
čísla Nuoli. Vše bylo způsobeno zemětřesením, které postihlo město Gondolu a tedy i náš 
mrakodrap. Otřesy dosahovaly asi 5. stupně O´Brienovy stupnice, což znamená, že se nám 
vysypaly okenní tabulky a na záchodě v redakci se objevily pukliny. Zemětřesení způsobily 
Godzilly z MŠ Světlov.  
Dnes již máme všechny škody refundovány a můžeme se tedy opět těšit ze psaní našeho 
slavného listu. Je pravda, že se sice nic závratného v našem světě v tomto období  neodehrálo, 
přesto lze najít některé zajímavé skutečnosti, o kterých Vám s radostí poreferujeme. 
 
                                                                                                            Jimmy Page, Nuoli 
Život na severu Severní galaxie? 
 
Naše redakce zachytila signály, které lze lokalizovat do přesně neurčité oblasti Galaxie 
Severní Čechy. Možná, že se tam probouzí život. Byli jsme kontaktováni s tím, že neznámí 
lidé nás žádali o informace. Tj. co mají dělat, aby u nich vznikl život podobný našemu. 
Větrníčtí vědci vyslali do oné galaxie signál, ale další odezva již nepřišla.  
Vyzýváme i hvězdárny a vesmírná střediska v Jižní galaxii, aby se pokusily navázat další 
kontakt na uvedené adrese. Zatím proběhl tento rozhovor:   
Dobry den Simone, 
                             odkud jste [ses?]. My jsme ted  zrovna v Recku a mame tedy trosku obtize s davanim rad. V 
iiilandu budeme poradne az na konci dubna 30.4.} Neljepsi by bylo, kdyby ses zastavil. Urcity navod je vsak i na 
strankach www.iiiland.cz v kapitole Jak zacit.      Zdravim z Athen  
  
                                                                                                                                                                             Dan 
Bibaged Vetrnicka unie  
______________________________________________________________ 
> Od: <simon-dalecky@seznam.cz> 
> Komu: <dan.bibaged@centrum.cz> 
> Datum: 16.04.2018 19:41 
> Předmět: iiiland 
> 
Chtěl bych si vytvořit vlastní zem. Dáte mi nějaké rady? 
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Naši vědci navrhují, aby i ostatní země nakontaktovaly onoho boha Simona Daleckého a 
povzbudily ho tak ke stvoření svého světa. 
 
                                                                                  Kuba Kubikula - občan, daňový poplatník 
 
Langara vymyslela šerm 
 
Langaráci chystají na LOH 2018 novou disciplínu - šerm. Našim olympionikům začíná 
zanedlouho příprava a tak by rádi věděli, co tento sport obnáší. Jak máme trénovat? 
Olympijské hry se blíží a zatím nikdo nic neví. Snad tyto nadcházející hry nebudou fiaskem. 
Moc  Langarákům fandíme a věříme, že se tato sportovní země s přípravami her a s jejich 
samotnou realizací vyrovná na výbornou. Však také mohou navázat na slavnou tradici. 
Větrníčtí a havrányští sportovci mají letos velký triumf - zrodilo se zde totiž několik 
profesionálních atletů, kteří se narodili přímo z klacků uřízlých v Řecké Olympii! "To bude 
medajlí!" Těší se předsedkyně Větrníckého olympijského výboru Eva Daunová. 

 
Také bychom se potřebovali dozvědět bližší 
informace o datumu zahájení her. Preferujeme 
druhý zářijový termín. V tom prvním budou 
iiilandští bozi pravděpodobně ještě v boží 
Albeně. "A bude se pořádat i fotbalový 
turnaj?", zajímá další větrnícké fanoušky.  
Naši sportovci by rádi "promluvili" do 
pravidel šermu. Nelíbí se nám síť mezi 
šermíři. Domníváme se, že by šermíři měli 
stát na zubařských zrcátkách a ve stejné ruce 
by měl bůh držet kord. Přikládáme fotografii. 
A věříme, že se tato pravidla ještě ve 
spolupráci s Langarou vytříbí.    
 

                                                                                                   Selma Lagerlófová, novinář 
 
Konec výstavy a nové hrady a vesnice v iiilandu 
 
V iiilandu se na přechodnou dobu objevily skogomadrské hrady Templ, Canterville, Alkatraz, 
Jag a ještě další, které nelze jmenovitě identifikovat, neboť zde není žádný odborník, který by 
to dokázal. Ani pod střechami nejsou napsány žádné údaje, tak jak to avizoval bůh 

Skogomadry. Větrníčáci zaseli kolem jednoho 
trávu (Želiv) ale jinak se k nim bojí přibližovat. 
Vypadá to tak, jako že tam nikdo není, ale když 
se člověk pozorně podívá, tak vidí, že třeba 
Alkatraz je až strašidelně opevněný. Předseda 
vlády VU Young Seton však nařídil, aby všichni 
obyvatelé VU dělali, jako že tyto hrady vůbec 
neexistují a to se přísně dodržuje. 
Pepa Vytahovač sice navrhuje, aby se ještě 
kolem inkriminovaného zatravěněného hradu 
vysadil i les, ale bez předchozí domluvy s 

králem Retlerem to nebude možné. Takže jsme 
zvědaví, jak případné jednání s tímto králem 

Havrányci už šerm trénují.... 

Želiv - je langarský nebo skogomadrský? 



dopadne. A vlastně ani nevíme, zdali je hrad skutečně skogomadrský. Má totiž divný název a 
podle našich vědců by mohl proto patřit i Langaře 
 
Kromě skogomadrských hradů se v areálu Severní galaxie a tedy iiilandu nachází i skvostná 
rošfórská vesnice Gwyrd Ynys a pak langarské krávy s nějakýma doprovázejícíma lidičkama.   
Gwyrd Ynys je obdivuhodná ves. Zde Rošfóráci opět přesvědčili, že jsou v současnosti 
architektonickou špičkou Vesmíru. Co se týče langarského vkladu určeného na výstavu 
Vesmírný počin, tak jsme tomu moc nerozuměli. Vystavili jsme pouze krávy a lidičky ve 
vitrínce a teď nevíme, co s nima máme dělat....Přesto všem třem zemím hodně, opravdu 
hodně děkujeme. Pomohlo to propagaci iiilandu. A a asi víte nebo aspoň tušíte, že se 
chystáme objednat dokonce boží televizi!     
A jak je to s návštěvností bohů v Muzeu? Situace se vylepšuje. Na pondělí se ohlásila 
návštěva MŠ ze Světlova a přišly se také zeptat dvě boží holčičky, zdali ten den bude 
otevřeno...  
                                                                                                       Ema Destinová - Nuoli 
 
 
 
Nová nádraží v Loch Mulardoch a v Sharlroa na obzoru! 
 
Dne 4.7 - 5.7. bude Větrnícká unie hostit návštěvu ze své provincie Amezemu. Tamní 
inženýři přijedou pokládat koleje a vytvoří dvě nová nádraží. Jedno v Kateřínském království 
v Loch Mulardoch a druhé ve větrníckém přístavu Sharlroa. Budou se také pokládat nové 
náspy u tratí, kde tyto krajinné prvky dosud chybí. 
 

 
 
Těšíme se také na přísun opravené techniky, 

která by měla dorazit na naše železnice ve stejných dnech. Celková délka tratí iiilandu by 
měla dosáhnout 30 metrů. Nejvíce metrů má VU, na druhém místě je Království kateřínské. V 
celém iiilandu je celkem 26 železničních stanic. Do tohoto počtu započítáváme i čtyři stanice 
gondolského metra. 
Ve Sharlroa snad již bude dostavena nová dominanta města - Černý mlýn. V současnosti 
chybí již jen střecha a vrtule. 
V další fázi zušlechťování Větrnícké unie poslanci prosadili stavbu krmelce a prosazují hustší 
zalesnění podhůří Elwingenu. 
                                                                                        Veronika Niková - člen vlády VU 
 
 

Černý mlýn - Sharlroa + bývalý vězeň na vagóně 



Propuštění vězně 
 
Demokratizace iiilandu s sebou přináší určité zmatky v evidenci obyvatelstva. Po poslední 
zimní olympiádě se na území iiilandu potulují lidé, kteří nemají pasy a nikdo neví, odkud 
jsou. Jeden z nich byl zavřen do věznice v Sharlroa, ale ke dni 17.6.2018 byl propuštěn na 
svobodu. Je to pravděpodobně nějaký občan Mon Ferera a je tedy záhadou, kde se tady vzal. 
Bylo rozhodnuto, že tito občané (pouze ti, kteří se nacházejí na území VU) budou soustředěni 
na jedno místo, odkud si je jejich státy vezmou. Další takový velice podivný člověk se 
nachází nyní v prostoru Loch Mulardoch v Kateřínském království. Je potřeba říci, že VU tito 
lidé na svém území nevadí, k těmto opatřením bylo sáhnuto proto, aby tito lidé nezmizeli. To 
se může stát po návštěvách tzv. malých bohů v Muzeu. Při poslední kontrole naše policie 
např. zjistila, že se pravděpodobně ztratila jedna z krav, které nám věnovala nedávno Langara. 
 
                                                                                                         soudce Ti, senátor VU 
 
Langara bude mít v iiilandu své hlavní město! 
 
Langara se chystá na přívoz kontinentální desky do iiilandu. Měl by na ní být Kryspach, což 
by mělo být hlavní město této země. Korková architektura Kryspachu je zajímavá a větrníčtí 
stavební inženýři ji považují za velké zpestření a další inspiraci pro případné stavitelé Severní 
i Jižní galaxie. Doporučili jsme Langaře pouze upravit design střech. Ty papírové nejsou příliš 
hezké, máme s tím sami zkušenosti, když jsme v minulých letech několik týdnů renovovali 
pokryv střech ve městě Větrníkov i v Gondole.  
 

 
 
Snad také Větrníčáci přestanou komolit jméno hlavního města Langary Kryspachu. Napsali 
jsme jednou Kryšpach a bůh Pajka z toho byl na mrtvici. Tak se omlouváme.                                                    
Při nedávné návštěvě langarského boha v iiilandu jsme mu předali občany a krávy, kteří a 
které  se zúčastnili nebeské výstavy v Info - centru Šternberk.  
V minulých dnech přijela do své Mariana Beach na dvoudenní  návštěvu i skupina turistů z 
kontinentální Rošfórské říše. 
                                                                               Kuba Kubikula, občan, daňový poplatník 
 
 

 
 

 

 

Kryspach- Langara 



Vlajky všech států na internet!  
 
Sharl Shaplin s ministryní kultury VU Evou Daunovou rozhodli, že v nejbližší době bude 
internetová stránka iiilandu obohacena o vlajky všech států SG a JG. "Je hloupé, pokud tam je 
pouze vlajka VU", řekl moudře Sharl Shaplin. Měli jsme trochu problém s vlajkou Sovova, 
neboť tato vlajka nám z Rošfórské říše, zřejmě z politických důvodů, nebyla zaslána. Také 
nevíme, zdali tam má být vsunuta vlajka Svobodných sovovských měst. Považujeme tento, do 
jisté míry samosprávný útvar, za součást Rošfórské říše a necháme o tom hlasovat své 
poslance i ostatní země. O výsledku hlasování informujeme níže. Zároveň bychom rádi získali 
i vlajku Mon Ferera. A také nás zajímá, zdali nějaké aktivity provádí Armengar, nebo zdali 
tato země zanikla. Již jsme o ní dlouho neslyšeli. A zúčastní se letošních LOH v Langaře? 
Prosíme zodpovědné činitele všech států, kteří něco o této zemi ví, aby nám sdělili tyto 
informace.  
 
Prosíme představitele zemí SG a JG aby se vyjádřili k tomu, zdali považují Svobodná 
sovovská města Rožmberk a Sovovský Krumlov za součást Rošfórské říše ( a tedy bez nároku 
na svoji vlastní oficiální státní vlajku uveřejněnou na titulní straně internetových stránek) 
nebo za samosprávný útvar, který by měl samostatnou vlajku zavěšenou na této titulní 
straně. Žádáme všechny představitele zemí SG a JG, aby se vyjádřili k této problematice do 
25.7.2018. Podle hlasování bude rozhodnuto o věcech příštích. 

 
?????????? 
 

Větrnícká unie provedla toto hlasování s výsledkem: NE 
 
Havrány: ANO 
                                                                      předseda vlády VU  Young Seton 
 
   
 
A to je pro dnešek vše.       Redakční rada časopisu Nuoli, Gondola, Větrnícká unie 


