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Stavitelský boom ve Větrnícké unii! 
 
Neuvěřitelné skutečnosti zachvátily celou větrníckou část iiilandu! Stavitelská firma Kebne z 
Gondoly dostala státní zakázku na výstavbu hradu Pembrokenshire. Na realizaci tohoto 
projektu dohlíží senátor ing. Pepa Vytahovač, který má přímo osobní zájem na urychlení 
celého projektu a přísně dohlíží také na kvalitu prováděných zemních a výškových stavebních 
prací. O co mu jde? 
Tato legendární a významná větrnícká postava, jeden ze zakládajících členů historického 
státního útvaru VLR a také olympijský vítěz v pětiboji na LOH v Rošfórské říši v r. 2014 má 
již mnoho let tzv. "boží tušení", - smělou vizi, která zhmotňovala vlastní mohutný hrad na 
vysoké skále. Pepa Vytahovač byl až dodnes vlastně rytířem bez hradu a byl často zván svým 
nerozlučným přítelem, hrabětem Samuelem Fergusonem, na jeho spanilý hrad Sharland. Aby 
si užil trochu zahálčivého rytířského života. Vlastní šlechtické sídlo však neměl. Až dnes! 
 

 
 
 

Jeho Pembrokenshire se rozkládá na srmém skalním útesu v regionu Sharlroa. Má rozsáhlé 
podzemí a vstoupit se do něj dá pouze z mořské zátoky. Tam se příchozí dostanou pouze lodí, 
která zakotví u jeskyního portálu. Dále musí návštěvníci stoupat zvedající se skalní kavernou 
až do podzemních prostor hradu, kde po dalších dobrodružných peripetiích dosáhnou až 
vrcholu útesu s dosavadní "rozestavěnou" zříceninou samotného hradu. 

Pembrokenshire, vlevo i vpravo 



Hrad se skládá ze dvou velkých oválných věží a z jedné polověže. Ta je architektonickým 
unikátem. Návštěvníci se do ní dostanou po dřevěném mostě z hlavního nádvoří. Hlavní 
stavbou hradu je však lichoběžníková lóď, která bude spojena s již rozestavěnou hlavní 
čtvercovou věží visutým mostem. Celý hrad obepínají hradby, které jsou na některých 
místech zdvojené a v některých místech jsou zesíleny rovněž malými polobaštami. 
Hrad se staví zajímavým tzv. "posloupným" způsobem. Tj. nejdříve byl vytvořen reliéf a 
příroda a teprve potom se začalo stavět. To umožňuje návštěvníkům jeho prohlídku již v jeho 
nynějším rozestavěném stavu zříceniny. 
                                                                                        Young Seton, firma Kebne, VU 
Stavitelský boom v Sovově! 
 
Sovov se v nynějším stavitelském období nedal větrníckými staviteli zahanbit. Na dvou 
oblých vršcích se tam staví hrad Plumlov. Je zajímavý krásně vytvarovanými portály, 
gotickými okny a ohromuje návštěvníky především svojí výškou. Naprosto také udivuje  
svými dokonalými interiéry a takovými detaily, jako jsou např. svíce na stolech. Inženýři 

firmy Kebne, kteří pozorně sledují sovovské 
technologie, se upřímně podivují množství 
práce, které do výstavby Plumlova investují 
sovovští stavitelé. "Teprve nyní jsme poznali, 
jak pracná je výstavba realizovaná z malých 
dílků dřeva". Takto zhodnotil sovovské úsilí 
ředitel firmy Kebne pan. Laczo Nielson. 
"Opravdu je neuvěřitelné, jak přesně a rovně 
tyto cihličky do sebe zapadají a jak jsou stěny 
hradu rovné". ocenil dále mistrný um 
sovovských stavbařů.    
                                                                                     

Angelika de Monte - Luc, Nuoli 
 

Pexesa iiilandu a iiilandských hradů 
 
Galaxie Hvězdné údolí získalo boží grant, který se havrányští a větrníčtí představitelé 
rozhodli investovat do pexes. Co to znamená?  
Tento iiilandský projekt předpokládá výrobu dvojího pexesa: 
A) Pexeso iiiland - 32 vybraných snímků hlavně z Muzea, objeví se zde však i Kryspach 
(pokud nemá Langara nic proti) 
B) Pexeso iiilandských hradů - 16 dvojsnímků hradů. Objeví se zde iiilandské hrady, avšak 

také asi 6 hradů Skogomadry (pokud nemá SF nic 
proti tomu). 
 
S pexesem A nemáme nijak zvláštní problémy. 
Máme již asi 50 připravených nejrůznějších fotek a 
naši umělci nyní provádějí jejich úpravu a užší 
výběr. 
 
Idea pexesa B je složitější. Rozhodli jsme se toto 
pexeso originálně koncipovat na dvojice. Každý 
hrad zde bude zastoupen celkem dvěma snímky (tj. 
2 x 2stejné obrázky). Pokud boží hráč získá takto 

Skogomadrský Želiv s novou trávou 

Plumlov 



při hře "celý hrad", tak bude mít dvojnásobný počet bodů. Tj. třeba získá 2x2 kartičky od 
hradu Nosferatau a tím získá 4 body namísto pouhých dvou. 
Co z této inovace vyplývá? 
Každý hrad musí být dvakrát nafocen ideálně z různých stran, nebo z celkového pohledu a 
interiér, atd.). Máme v současnosti pouze dokonalé snímky hradu Newcastle a Sharland. 
Skogomadrské hrady by měl nafotit náš známý profesionální fotograf, hrady jako je např. 
Idská Pláň by si museli, v případě zájmu vřazení do našeho pexesa, nafotit kvalitně sami 
jejich tvůrci a brzy nám tyto snímky poslat k dalšímu zpracování (tj. zejména oříznutí na 
příslušné rozměry).  
Počítáme s tím, že uzávěrka výběru fotek bude 15. března. 
 
                                                                                             ministr kultury VU Gordie Howe 
 
Nádraží ve městě Větrníkov 
 
Větrnícké železnice VÁV (Vlyetrnyíkov Állami Vasútok) už jsou připraveny na realizaci 
elektronického ovládání největšího železničního uzlu na světě - nádraží Větrníkov - město. Z 

tohoto nádraží se rozjíždějí koleje celkem na 
šest stran. Zbývá jen doladit termín příjezdu  
 
inženýrů z Amezemu. Elektronické ovládání 
by mělo být zabudováno do interiérů hlavní 
dominanty nádraží, do tzv. Dua Mlýnů.  
Amezemští odborníci by měli mít také v 
současnosti rozestavěnou i lanovku na horu 
Ounasvaara, která je se svými 7600m zřejmě 
největší horou na světě. (to je přibližná míra). 
Blýská se na lepší technologické časy? 
 
                                                                                          
ministr bez portfeje Hélios 
 

Nekultivovaná zeleň v Sovově 
 
Na přilehlých lukách města Dynamo a Monteso vyrašilo v poslední době mnoho divokých 
stromů. To by nebylo nic mimořádného a děje se to každé jaro, co je však zvláštní je to, kde 
tyto stromy a porosty vyrašily. "Vyrašily a vystrašily", ohodnotil situaci Oliver Hardy, který 
se zabývá mimo jiné rekultivací vesnické i městské krajiny.  
"Sovováci by měli mít alespoň elementární znalosti týkající se vytváření malebné krajiny". 
Čtenář nechť sám posoudí, kdo má blíže k pravdě. Zdali ovováci, kteří divokou a přitom 
řadově kasárenskou výsadbu vehementně obhajují nebo ti, kteří ji haní. Podívejte se na 
snímek.  
                                                                                                Jimmy Page, šéfredaktor Nuoli 
 
Nápaditá reminiscence LOH v Kryspachu 
 
Langarští sportovní představitelé obeslali země, které se zúčastnily letní olympijády v 
Kryspachu, velice chytlavou a nápaditou power-pointovou prezentací. Vznikla tak velice 
zdařilá prezentace LOH, která může být využita k propagaci celého iiilandu. Tato prezentace 
sice přišla do kin s určitým zpožděním, to ale nevadí, protože u nás kina nemáme. Jediná kina 

Nedovolené ježdění... 



jsou zřejmě v bohem izolované a námi téměř zapomenuté Dakkarii.V iiilandu máme pouze 
televizní zpravodajství, takže tuto prezentaci viděli naši diváci pouze v teple svých domovů. 
Naskýtá se tedy otázka mířená na ministerstvo kultury: "Máme někde postavit kino?"  
 
A nemělo by být první iiilandské kino v samotném Kryspachu? Když už jsou langarští tvůrci 
power-pointových pořadů nejdále?  
Pro samotný Kryspach je v iiilandu vyhrazena docela velká státní zeměměřičská plocha. Kdy 
ale langarští inženýři toto město do iiilandu pomocí transmeditace dopraví? "To je ve 
hvězdách", praví naši hvězdopravci. Fakt? 
                                                                             Abbebe Bikila, čtenář, odborník na Dakkarii 
 
ZOH Větrníkov 2019 
 
Předsedkyně vlády VU paní Eva Daunová je zároveň velkou propagátorkou všech 
sportovních událostí. O to více se jí týká příprava zimních olympijských her, které proběhnou 

na začátku září ve starobylém městě 
Větrníkov.  
 
Pořadatelé těchto her jsou v určité výhodě. 
Ta je dána již připravenými sportovišti. 
Přesto se uvažuje ještě nad některými 
zpestřeními a překvapeními. Především se 
objevil návrh postavit nové vlastní skokanské 
můstky. Uvidíme, zdali bude tento smělý 
plán realizován. Rozhodně by to prospělo 
atraktivitě celých her. Určitou novinkou by 
měl být také paralelní slalom. A 
rychlobruslení? Jeho příprava by neměla býti 
příliš složitá. S bowlingem a krasobruslením 
se zatím nepočítá.    

                                                                                                                 Ema Destinová, Nuoli 
 
Marianna Beach 
 

Rošfórský skvos - přímořské letovisko Marianna 
Beach, (vlevo) se rovněž těší na zimní sezónu. 
Jak známo - u protinožců je v zimě teplo a 
pokud je tedy v Gondole a Větrníkově léto, je 
tady, na břehu Sarkasového moře, vedro. Po 
náročných závodech v teplých beranicích zde 
budou moci závodníci odpočívat v koupacích 
čepicích! 
A nejenom závodníci. I VIP a normální lidé. 
 
Kuba Kubikula, občan   
 
 
 

Staré nádraží Větrníkob je již minulostí 

Marianna Beach 


