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Trafo 
 
Větrníčtí železničáři úspěšně zprovoznili VÁV (Větrnícké státní dráhy). Podařilo se jim 
zakoupit nové trafo, přičemž využili doporučení amezemských odborníků. Nová trafo stanice 
byla zabudována do úbočí masívu Elwingenu tak, aby zabrala co nejméně místa a ochranáři 
přírody byli spokojeni. Hned po zabudování byla vyzkoušena tzv. "divoká mašinka", která 
bezproblémově projela železnici z Avandivu do Sharlroa a potom i do Marianna Beach.  

V současnosti mají Větrnícké železnice ještě dva 
další problémy - nejedoucí velká parní mašinka 
a zkratující metro, které je stále mimo provoz. 
Tento týden se však ještě Kuba Kubikula pokusí 
najít zkratové místo v Gondolském železničním 
ústředí a zprovoznit všechny čtyři stanice 
gondolského metra. Ať už cestující nemusí 
jezdit náhradní autobusovou dopravou!     

                                                                                                                    
Jimmy Page, Nuoli  
 
Stádo koní v Havrányi 
 

Havrányští občané mezitím založili ve svém Krákowském chovatelském institutu (KChI) chov 
plnokrevných ryzáčků a povedlo se jim přivést na svět prvních pět hříbátek. Mají krásné zrzavé 
hřívy a ocasy a mají se čile k světu. Již zítra začnou trénovat klusání a skok střemhlav z 
golfového hřiště na krákowské náměstí (tzv. Horymírák). Snad se u radnice nestřetnou se 
stádem zapomenutých betlémských čuníků. 
Nyní se chovatelé pokoušejí inseminovat dakkarskou krávu a očekávají, že porodí naráz 
alespoň čtyři telátka. Kráva však nejprve prodělala operaci pravého zadního běhu (protože ho 
neměla).Ve finále se budou zřejmě krávy pást někde na havrányských lukách pod hradbami a 
koníci budou závodit na novém dostihovém okruhu.   
 
                                                                                                                  Dežo Koločava, HA  
 
  

Trafo pod Elwingenem 



Olympiáda v ohrožení! 
 
Lex Barker, zřejmě nejvyšší představitel Mon Ferera, v minulých dnech sdělil Větrnícké unii a 
dalším zemím, že jeho země nehodlá pořádat LOH. Důvod nesdělil. 
Naše vláda se domnívá, že možná otěhotněl bůh Mon Ferera, jinak si to nedovedeme vysvětlit.  
Vyzýváme v tomto případě dvě země, o kterých si myslíme, že by mohly za Mon Ferero v 
nynější politické situaci zaskočit. A především bychom si přáli, aby Skogomadra přehodnotila 
svůj odmítavý postoj k olympijským ideálům. 
 

 
 
- Království Kateřínské ( ideální by byly 
OH v galaxii Lanškroun na chatě pod 
Rudoltickým hradem - spíše asi ZOH) (nebo 
v iiilandu -  určitě ZOH) 
 
- Skogomadra ( alespoň by už naše vláda 
nemusela nikdy hlasovat o tom, jestli pustí 
boha s bohem SFK na vandr )  
 

                                                                                    
Eva Daunová, předsedkyně vlády VU  
 
Překotný růst hradů 

 
Pepa Vytahovač a Oliver Hardy se již brzy budou stěhovat do svých rozestavěných hradů, 
jejichž snímky publikujeme ve dnešním vydání Nuoli. 
V regionu Větrníkov roste hrad Olivera Hardyho - Szion. Tento hrad má menší podzemí a bude 
se vyznačovat výrazným ústředním palácem a divadelním pódiem, které bude instalováno mezi 
vstupní bránou a tímto palácem. Hrad tedy bude sloužit i jako divadelní stánek. Szion bude 

rovněž nápadný svými červenými parkány. 
Na druhé straně iiilandu, u přístavu Sharlroa, 
se dokončuje poměrně rozsáhlý hrad Pepy 
Vytahovače - Pembrokenshire, který tyto 
parkány mít nebude. Zato se bude pyšnit 
zřejmě nejdelším mostem Větrnícké unie, po 
kterém jej budou moci navštívit turisté 
přicházející k němu z náměstí v Sharlroa. 
(Nejdelší most světa je zřejmě juliánovský 
most u Altamiry.) 
 
 
Pembrokenshira 

Pembokenshire má rozsáhlé podzemí a Pepa Vytahovač již projevil vážný zájem získat do jeho 
interiérů i obrazy starých mistrů a chce rovněž zabít a vycpat jedinou dakkarskou krávu. 
Oba dva hrady by měly být schopny transcedentálního převozu na případné boží expozice. V 
tomto případě by jejich místa v iiilandu zaujaly zalesněné pahorky. 
 

V Kryspachu to žije... 



 
Již se začíná mluvit i o třetím hradu, jehož 
základní kámen by měl být založen buď na 
větrníckém a části adamovském území u 
Gondoly. To by vyžadovalo kousek výměny 
území s Adamovem. Druhý zvažovaný návrh 
počítá s výstavbou hradu na území 
obsazeného Sovova pod jejich nejvyšší horou 
v místě zvaném Pětikostelí. Tento hrad by 
alespon zafixoval existenci nucené správy 
Havránye nad tímto územím a počítá s tím, 
že by nám havrányští správci poskytli k 
výstavbě povolení a pozemek bychom si 
mohli odkoupit. O místě umístění nového 
hradu (který zatím nemá přidělené majitele 

ani jméno) se bude hlasovat ve vládě VU. 
 
Poznámka: Tento stavitelský boom je umožněn přísunem ideální stavební hmoty Das-Pronto, 
která již v dosažitelném vesmíru není k dispozici, ale byla k nám dodána s mezihvězdného 
prostoru z černé díry, která se nazývá Moskva.     
 
                                                                                                      Young Seton - Kebne, s.r.o. 
 
Nová propagace  
 
Španělská a francouzská verze propagačních letáčků doplněná novým, velikým plakátem 
nočního iiilandu (čtyři snímky Avandivu, Lúthienu, Sharlandu a Havránye) jsou v současnosti 
připraveny k vytisknutí a jejich příjezd do iiilandu očekáváme během tohoto týdne. Je to další 
chvályhodný čin, který poslouží ke zvýšení propagace iiilandu. 
 

                      Nick van der Laa - ministr kultury VU 
 
Nový balón nad střechami domů a hor! 
 
 
Věčné nafukování héliem již skončilo. Ano. Havrányci 
budou zítra ráno nad svým územím vypouštět nový balón, 
který je vyroben pomocí jiné, zvláštní technologie. Snad 
rozjasní nebe nad celým iiilandem a bude orientačním 
bodem všem turistům a vandrákům, kteří ztratí orientaci v 
hlubokém Sherwoodském lese u Aeginy nabo kteří se ztratí 
v horách Elwingenu či na kateřínské hoře Kininvie. 

                                                                                             
Angelika de Monte - Luc, Nuoli 
 
 
  

Szion 

Nad Havrányí... 



Kříž - podivnost ve světě iiilandu 
 
Větrníčtí turisté jsou udiveni symbolem kříže, který se vyskytuje na kostele v rošfórské 
Marianna Beach. Větrníčtí průvodci četných turistických výprav to nedovedou svým ovečkám 
vysvětlit. Copak byl někdy nějaký panáček iiilandu ukřižován? A co vlastně symbolizuje kříž 
na rošfórské vlajce?  
Je sice pravda, že se v iiilandu objevili již několikrát betlémy a Ježíšek, ale tento poněkud 
pokrytecký čin měl jasný smysl - zvýšit propagaci muzea. I v tomto roce 2020 se VU a HA 
chystají připravit výstavu betlémů. Chtěli bychom však, aby se do ní zapojily i ostatní země 
Jižní i Severní galaxie. Slibujeme však, že po božích Vánocích tyto betlémy i s Ježíškem zmizí. 
Ne jako je tomu nyní - stádo prasátek s kojencem se již přes rok srocuje před krákowskou 
radnicí a do čekárny pod hradem Kateřín se také kdysi nacpala betlémská zvěř, která ji okupuje 
dodnes! 
 
                                                                                               Irma Stády, min. bez portfeje VU  
Hraní na iiilandských hradech 
 
Ve městě Sharlroa byla dne 9.1.2020 založena společnost, která navazuje na MOKD 
(Mezinárodní organizace ochrany kulturního dědictví). MOKD byla založena již na konci 20 
století, ale její činnost byla prakticky eliminována odchodem Dakkarie ze světa iiilandu. 
Takže - nová organizace se nazývá HH (Hradní hraní) a na rozdíl od MOKD se zaměřuje hlavně 
na hudbu. Iniciuje vznik nových komorních těles, která by měla hrát na hradech u příležitosti 
slavnostních okamžiků - kolaudace hradů, významné návštěvy, svatby, pohřby, atd. 
Tj. - Prosba Kateřínu: Nalézt umělce, který by mohl hrát na flétnu Händla a naučit se to hrát. 
(tím by se rozšířil repertoár skladeb hraných na kytaru a flétnu)  
     - Prosba Langaře: Zauvažovat nad společným hraním některých skladeb country music a 
vyčlenit jednoho umělce do společného dua (VU poskytne dalšího umělce a Havrány, případně 
i Kateřínské Království taky jednoho). 
- Prosba Havrányi: Nalézt umělce, který umí hrát na sopránovou flétnu   
 
                                                                                                             Ema Destinová, Nuoli                                                                                           
Vyjádření ochránců přírody   
 
Jsme pobouřeni nápadem Pepy Vytahovače, který chce zabít dakkarskou krávu. Každé lovené 
divoké nebo domácí zvíře by mělo mít šanci, že zabije svého lovce. Na to by se měla stanovit 
pravidla. Dakkarská kráva včera podstoupila náročnou operaci, kdy jí byla přidána noha a 
vrátila se do normálního života. Proto považujeme Vytahovačův nápad za hodně hloupý. 
 
                                                                                           David Michelangelo, předseda OP 
Vyjádření redakce Nuoli      
 
Povedlo se nám získat vyjádření pana inženýra hraběte Pepy Vytahovače, který doslova 
prohlásil" 
"Omlouvám se našim milým ochráncům přírody. Distancuji se tímto od svého obludného 
nápadu a přeji dakkarské krávě k novému roku hodně jetele a zdraví. Asi budu místo toho pod 
svými hradbami pást živé langarské krávy."  
 
                                                                                                                    Jimmy Page, Nuoli 


