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Podivný dům v Krákowě 
 
Dříve nemyslitelné se stalo myslitelným!. Na golfovém hřišti nad havrányským hlavním 
městem Krákow se objevila podivná stavba. Je to dům s velkým orlojem, který celému iiilandu 
ukazuje přesný boží čas. Dům však nepostavili žádní havrányští inženýři či stavitelé. Je to 
dovezená stavba ze světa bohů. Větrníčtí občané jsou poněkud udiveni tím, že se v 
neposkvrněném světě iiilandu najednou začínají objevovat tyto ryze komerční věci. Je sice 
pravda, že i zahraniční návštěvníci Havránye těžko hledají "cizí elementy", které do našeho 
světa jaksi nepatří (stavba je totiž velice hezká a svým vzezřením odpovídá architektonickým 
slohům iiilandu), přesto si však velká část větrníckých občanů myslí, že je to do určité míry 
nebezpečný precedens.  
"Jako vtip je to dobré", prohlásil o této kuriozitě předseda gondolské stavební firmy Kebne, pan 
Laczo Nielson. Mělo by se to však už teď "típnout". Tj. jeden dům postačí, další tyto 
experimenty by se však již měly celosvětově zakázat... 
 
                                                                                           min. kultury VU Nick van der Laa 
 
Lanovka 
 
Ani na pátý pokus se nepodařilo větrníckým stavitelům domluvit se s amezemskými inženýry 
na postavení dolní stanice lanovky. Tato mailová komunikace byla proto zastavena, neboť už 
nebylo jasné, kde je vlastně chyba. Zřejmě jsme nedokázali pořádně přes mail vysvětlit, na co 
se vlastně ptáme. Takže snad až teď se nám to podaří - pomocí přiloženého obrázku. 
Jak máme umístit spodní část lanovky? 
 
a)                                               b) 



Tak jak to máme udělat? 
Platí varianta a nebo b? 
 
 
  
Young Seton, firma Kebne  
 
Hrad Szion  
 

Hrad Olivera Hardyho - Szion se začíná pomalu zvedat nad Sherwoodským lesem. Tuto stavbu 
provázejí však od samého počátku docela velké problémy. Stavební hmota Das - pronto totiž 
zmizela z božího světa a větrníčtí stavitelé zatím nebyli schopni nalézt dostatečně kvalitní 
náhražku. Sokl hradních zdí centrálního paláce tak byl postaven z naprosto nevyhovující hmoty, 
která se při opracování rozpadala a dokonce nereagovala na kanagom.  
 

Museli jsme nakonec přikročit k 
dodatečnému zpěvnění tohoto soklu 
herkulesem a zbytek cihel vyhodit. 
Následně si větrníčtí inženýři objednali 
Das - pronto z nějaké "pardubické" 
firmy a přišlo nám opět něco jiného - 
hmota Primo. Ta je sice o něco lepší než 
tragicky plastické  "Jo-jo" nebo ukrutně 
tvrdá "Kera", ale také jsme narazili na 
docela velký problém. Z této hmoty se 
dají docela obstojně vytvořit jednotlivé 
cihly, není však téměř vůbec vhodná na 
vyřezávání oken. Drolí se. Zkusíme tedy 
ještě další variantu, tzv. hmotu Leila. 
Přes tyto nesnáze začala stavba Szionu 
nadějně pokračovat. "Okna jsme zatím 

dovezli z obchodního domu v Gondole a další várku z továrny ve Větrníkově", potvrdil nám 
pan Laczo Nielson. 
 
                                                                                          Angelika de Monte - Luc, Nuoli       
 
Výsledky voleb ve Větrnícké unii 2019 
 
Převzali jsme zprávu tiskového mluvčího vlády VU, paní Šárky Šimonové. Ta nám sdělila: 
"V letošních vobách konaných 9.11.2019 ve 13 hodin místního větrníckého času došlo k těmto 
událostem": 
Pouze dva straničtí šéfové obhájili své posty: 
SZVU - Laczo Ohme (nový předseda) 
SČVU - Eva Daunová (staronová předsedkyně) 
SMVU - Laczo Nielson (staronový předseda) 
SPVU - Boyard (nový předseda) 
Ve volbách vyhrála opět SČVU (67 hlasů), která vytvořila koalici se SPVU (56 hlasů). V 
opozici skončila SZVU (48 hlasů) a nejhůře dopadla SMVU (38 hlasů). Eva Daunová tedy jako 
první žena obhájila v historii post předsedy vlády VU. 
 

 Hrad Szion 



Až na pátý pokus byla Sharl Shaplinem jmenována následující vláda: 
 
předseda vlády VU: Eva Daunová, SČVU  
ministr obrany: Karl Scheithauer, bezpartijní 
ministr zahr. věcí: Boyard, SPVU 
ministr kultury: Nick van der Laa, SČVU 
ministr bez portfeje: Irma Stády, bezpartijní 
 

 
 
Z programového prohlášení vlády: 
Důraz na pozitivní vztahy s Rošfórskou 
říší, přátelské vztahy s Mon Fererem, 
vyvíjení tlaku na Havrány (příliš mnoho 
si tato země nárokuje na oblast Sovova), 
nátlak na Skogomadru ohledně jejího 
bojkotu všech OH ( prosadit další 
hlasování panáčků o povolení či 
nepovolení výjezdu boha na meditace se 
skogomadrským bohem), definitivní 
rozporcování Sovova mezi ostatní země, 
snaha o mírné oteplení vztahů s 
Langarou, udržení tradičně velice 
přítelských vztahů s Kateřínským 
Královstvím, snaha o navázání 

intenzivnější spolupráce s Juliánem a Adamovem tak, aby nebyly pod vlivem států JG. 
                                                                            předsedkyně vlády VU Eva Daunová 
                                                                            min. zahr. věcí VU Boyard 
 
                                                             Hotel Sob, Hollószikla, 10.prachopadu 2019, 14:00 hod 
 
Ministr půjde na plastiku! 
 
Ministr zahraničních věcí Větrnícké unie, Boyard, půjde na plastiku. Je to můž, který srávil asi 
30 let v hladomorně hradu Nosferatau. I přes nedostatek jídla toto utrpení přežil. Má však dosti 
ošoupané tělo, zřejmě se sytil nepodstatnými částmi svého trupu a nyní tedy potřebuje tyto rány 
zacelit. Gondolská nemocnice pro něj vyčlenila tzv. prezidentské apartmá a věhlasná chirurgie 
tohoto zařízení se tedy již může připravovat na velice sledovanou plastickou operaci. Ministr 
sám se vzhlédl ve skogomadrském Retlerovi a chce se "přebarvit" do zlatosafírové, avšak jeho 
rádci mu doporučují skromnější přehoz. Takže uvidíme, zda zvítězí retlerovská 
napomádovanost nebo vkusné a střízlivé větrnícké ošacení. 
 
                                                                                                        Ema Desinová, Nuoli  
 
Výzva Mon - Fereru 
  
Naši milí přátelé z Jižní galaxie,  
                                                   velice bychom uvítali, pokud se již nyní stanoví přesné datum 
uskutečnění LOH 2020 ve Vašem státě. Věříme, že tyto hry budou posíleny i účastí 
Skogomadry a že se již se stanoveným termínem nebude hýbat. Potřebujeme znát přesné datum 

 Podivný dům v Krákowě 



kvůli plánování dalších akcí a nechceme, aby se nám tyto akce křížily. Nemáme nic proti tomu, 
pokud budou hry probíhat až třeba ve druhé polovině září. 
 
                                                                                              Eva Daunová, předseda vlády VU 
 
 
Ministr kultury se rozčílil - prolínání světa panáčků a bohů  
 
Diktátor Retler ze Skogomadry sám rozhoduje za své panáčky a neptá se jich, zdali se chtějí či 
nechtějí zúčastnit ZOH nebo LOH (kostkou). Vlády VU jako demokratická instituce na toto 
odpovídá stejně principiálně a neochvějně. Už nyní "kostka" znemožnila pozvání boha 
Skogomadry na meditace nazvané "Podzimní eskapáda". Pokud Retler jasně nesdělí, že se jeho 
země zúčastní LOH v Mon - Fereru, pak budou naši vládní představitelé dále rozhodovat, zdali 
pozvou boha Skogomadry na další meditace. Zimní i jarní i letní i podzimní. Tečka. 

                                                                                 Min. kultury VU Nick van der Laa 
Porucha trafa 
 
V iiilandu opět jezdí pouze metro. Prostě přestal jezdit vlak. Při bližším rozboru vzniklé situace 
bylo zjištěno, že z trafa nejde do kolejiště proud. Nyní tedy Větrníčáci řeší problém, zda 
zakoupit nové trafo nebo se pokusit nejprve ono staré spravit. "Uvidíme, zdali na to máme", 
řekl správce VÁV (Větrnícké státní dráhy, tj. Vjetrnyikov Állami Vasútok) pan Kuba  
Kubikula. "Asi, ne," dodal. 
 

 
 
P.S. Poslední zprávy: V Gondole přestalo 
jezdit i metro. Už dnes se však železničáři 
pokusí dopravu v tomto velkoměstě obnovit. 
Trafo opět zkracuje a nikdo zatím nezná důvod. 
 
                                                                                                           
Jimmy Page, Nuoli  
 
 
 

Plumlov větrnícký nebo havrányský? 
 

Havrányští stavitelé v minulých dnech dostavili kapli na hradě Plumlov. Větrnícká unie si však 
tento hrad nárokuje. Už už už se schylovalo ke konfliktu v srdci iiilandu, ale tento spor byl na 
poslední chvíli vyřešen. Hradem povede přímo hraniční čára. kaple zůstane havrányská a hlavní 
lóď hradu bude větrnícká. Proč se oba státy o tento hrad přely? 
Větrnícká unie měla v záloze vyjádření sovovských 
představitelů o tom, že má klidně hrad dostavět, to však 
udělala Havrány. Architekti vyprojektovali a zrealizovali 
střechu kaple a umístili na ni skvostné slunce. A nazvali tuto 
svatyni Kaplí Boha slunce. Větrníčáci ovšem vytvořili terén, 
na kterém hrad stojí. Vzhledem k tomu, že Havrány v 
minulých měsících obsadila celý Sovov a VU nic, tak si 
Větrníčáci nárokovali alespoň tento hrad. 

Metro stojí, panáčci zívají.... 

 

 Kaple Boha slunce 



Zeměměřiči nyní vytyčí přesné hranice a nad hradem zavlají vlajky obou států.  
 
                                                                                          Min. obrany VU Karl Scheithauer 
 
                                                                       
 
Hledání skogomadrského pokladu na pokračování 
 
Kateřínské království iniciuje velké hledání údajného skogomadrského pokladu. VU má mapu 
úložiště tohoto pokladu a KK zase nejmodernější přístroje na rozkrytí terénu. Věrníčáci jsou 
sice skoupí vzhledem ke složitosti terénu a uplynulé době, ale kdo ví? 
Poklad by byl po svém vyzvednutí prozkoumán našimi a kateřínskými odborníky a pak jeho 
část předána Skogomadře. Některé věci bychom si však samozřejmě chtěli ponechat.     
 
                                                                                                           Min. kultury VU Boyard 
 A to je všechno, milí čtenáři..... 
 
 
                                                                                                        
 
                                                                                  
 
 
 


