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Skogomadrské hrady 
 
Větrnícké unii se podařilo získat nové a zajímavé informace o nové technologii stavby hradů 
ve Skogomadře. Tato země se dlouhodobě soustředí na výstavbu dřevěných hradů. Nyní její 
stavitelé udělali téměř neuvěřitelnou věc. Změnili technologii omítek. Tedy přesně - dříve 
neměli omítku žádnou, nyní používají netradiční nátěry špachtlemi. Posuďte sami, zda je to 
ku prospěchu věci. V poslední době ve Skogomadře vznikly údajně hrady Covid19burg a 
Covidštejn. Tyto informace máme však pouze zprostředkované od naší velvyslankyně a 
mezinárodní dopisovatelky sídlící v Rošfórské říši - Kláry Soudkové. 

 

 
Covidštejn 

 
V době boží koronakrize vznikal také  hrad s podobným názvem ve Větrnícké unii -  
Koronaburg. Ten si však nakonec udržel svůj původně plánovaný název, neboť jeho majitel - 

Covid19burg 



Oliver Hardy, nechtěl změnu názvu svého sídla a tak jeho hrad nese i nadále jméno Szion. 
Lidé v podhradí mu však stále přezdívají Koronaburg.  
 
 
Velká archeologická expedice 
 
Demi Marten z Větrnícké univerzity Imricha Draculy a Young Seton dne 5 . - 6. června 
tohoto roku zorganizovali dosud nebývalou archeologickou akci. Jejím hlavním cílem bylo 
vykopat skogomadrskou tajnou "Pandořinu skříňku" v galaxii Vysoké Popovice - hvězdokupě 
Smrčí. Výpravy se celkem zúčastnily 4 země. Ke Kateřínskému království se připojila logicky 
Větrnícká unie (ta má enormě velký zájem tento poklad vykopat) a Havrány. Pozvání přijali 
také zástupci Rošfórské říše, jako garance nezpronevěření nalezených historických materiálů. 
Výprava měla také konečně objasnit a uvést na pravou míru langarské bláboly o úžasných 
nálezech v této lokolitě.  

 
 

 

 
Archeologové přenocovali ve Vlčím domě a ráno se vydali do práce. Zanedlouho nalezli 
vykolíkovaný zábor a hluboké vývrty, které zde zřejmě způsobila langarská těžká technika. Z 
rozboru situace na místě Demi Marten konstatoval, že se jedná o naprosto neprofesionální 
zásah do panenské krajiny. Kateřínští hledači poté nastavili své dva přístroje na hloubku 
ostrosti asi 30 m (30 cm) a důkladně prohledali díry a jejich okolí. V této hlubimě zde nebyly 
nalezeny žádné hodnotné předměty. K zajímavému nálezu ovšem došlo asi 2000 m (20 m) 
směrem jižním, kde byly objeveny a vyzdviženy zbytky kovové krabičky se zbytkem 
modrého smaltu. Větrníčtí archeologové se po bližším prozkoumání domnívají, že se jedná o 
skogomadrský poklad. Jistota je však malá - uvádíme tak 5% možnost. Obsah krabičky se 
však vůbec nedochoval. Místo také neobsahovalo ani náznak igelitu, do kterého byl poklad 
snad údajně zabalen. 
Co jiného objevila tato expedice zorganizovaná 4 zeměmi SG a JG? V půde bylo nalezeno 
několik starých mincí, jedna dělostřelecká munice, která nevybuchla, když ji archeologové 
vhodili do lesa a zalehli a potom spousta zajímavých kovových střepů, které silně připomínají 
úlomky meteoritu. Že by byl Ďáblův chřtán jeho kráterem? Kateřínské království zřejmě 
poskytne výsledky výzkumu včetně fotografií všem zájemcům k dispozici. 

U Langarského kráteru 

Zbytky krabičky s modrým smaltem 



Co lze čekat v budoucnu? 
V příští etapě se zvýší hloubkoostrost přístrojů tak, abychom byli schopni prozkoumat půdu 
až do hlouky 50 metrů (50 cm). Mohli jsme to udělat již nyní - v první etapě výzkumu. Proč 
jsme tak neučinili? Protože v případě nastavení této ostrosti přístroje reagují velice citlivě na 
každý náznak železa, dokonce prý i na koks. A kopat do této hloubky je už dosti obtížné. 
Příště se však naše expedice zaměří na západní směry od největších modřínů. A těšíme se, 
máme nedaleko této lokality perfektní ubytování. Hotel se jmenuje Vlčí dům a odpovídá 5 
hvězdičkové destinaci! 
 

V průběhu výzkumu nás nemile zaskočily pouze 
dvě věci. Langara nám sdělila, že jsme pronikli 
na její území. To považuje VU za nebetyčnou 
drzost. Celý les je prošpikován větrníckými 
názvy a nikdy nebyl doménou tak mladého státu 
jako je Langara.  
A později se zase spojila telefonicky 
Skogomadra s Havrányí a divila se, proč nebyla 
k archeologickému výzkumu pozvána. To je také 
hodně neuvěřitelné. Proč bychom měli zvát k 
výzkumu zemi, která asi 5 krát bojkotovala LOH 

a ZOH v Severní galaxii? Ona bojkotuje nás, my 
bojkotujeme Skogomadru. Až přehodnotí 

Skogomadra svůj bojkot olympiád, tak může nastat éra nové a smysluplné spolupráce. . 
 
 
                                                          Demi Marten (Archeologický ústav VU, UID Větrníkov) 
 
Tajemná mapa 
 
Mezi středověkými božími fotografiemi nalezl tým archeologů vedený Youngem Setonem ve 
větrníckém městě Sharlroa zajímavou mapu. Jedná se o mapu, na níž je zakreslena 
hvězdokupa Smrčí s vyznačeným křížkem v oblasti hledání skogomadrského pokladu. Jsou 
tam uvedeny i míry (kroky) od označeného stromu. 
Vůbec nevíme, o co se jedná. Pochybujeme však o tom, že by naši předkové označovali na 
své mapě nějaký skogomadrský poklad. Možná, že zde někdy v 70 letech minulého století 
cosi zakopali větrníčtí obyvatelé. Dnes si to však již nikdo žijící nepamatuje. Mapu viděli 
představitelé KK a HA, větrníčtí archeologové jí však bohužel zpočátku nevěnovali 
pozornost. Když jsme si ji však chtěli na naléhání Havránye prohlédnout, tak jsme zjistili, že 
ona mapa nepochopitelně zmizela. Co skrývá tajemná mapa? Je to přesné označení 
skogomadrského pokladu nebo nějaký větrnícký výmysl? Fakt nevíme, ale Havrányci se jí 
rozhodli znovu nalézt v historických archívech. 
                                                           
                                                        Young Seton (Archeologický ústav VU, UID Větrníkov) 
 
LOH v Kateříně na obzoru! 
 
Kateřínští stavitelé se s vervou pustili do výroby sportovišť určených ke sportovnímu klání na 
LOH 2020. Termín zatím není dán, předpokládá se však zřejmě začátek října. 
Ve vzájemné diskuzi představitelů KK a VU však již začínají krysralizovat určené disciplíny. 
Mělo by se tedy soutěžit ve sprintu, marathonu, skoku vysokém, vodním kanále, skoku 

Hotel Vlčí dům 



dalekém nebo ve štafetě, a v nějakém trojboji, kde se snad bude střílet, jezdit na in-linech a 
běhat. 
A snad bude zase tradiční fotbalový turnaj. 
 
                                                                                            Eva Daunová, předsedkyně VOV 
  
Nalezeny dva nenarozené plůdky 
 
Větrnícké Oranžové Pé přispěchalo o tomto víkendu ohledat a oživit dva nenatřené nalezené 
panáčky ve hvězdokupě Pattovka. Obě nahá tělíčka byla převezena letecky do nemocnice v 
Gondole. Jedno z tělíček opravdu potřebovalo okamžitou a naléhavou pomoc. Bylo 
podchlazené a pokousané kůrovcem. 

 
 
 
Oranžové Pé je organizace sídlící v Gondole a je vlastně 
analogií božího červeného kříže. A proč oranžové a ne 
červené? Název byl zvolen podle barvy mízy. 
 
                                                                                            
Mikuláš Aleš, nemocnice Gondola 
   
A co iiiland? 
 
V minulých dnech se konala v iiilandu veliká čtyřdenní 
očišťovací ekologická akce. Vítr vysál veškeré nečistoty 
ze střech domů, následně byly dohledáni všichni lidé, 
kteří zmizeli v tomto uragánu včetně odlétlých střech a 

stromů. Byly očištěny střechy všech domů a hradů všech 

zemí, které v iiilandu mají své památky, Koleje byly 
pročištěny lihem, tam, kde bylo rozpojení (třeba mezi 
Marianna Beach a Lúthienem), tak se koleje zase 
pospojovaly, prostě - čtyřdenní martýrium. 
Zatím však stále nejede gondolské metro. Elektrický zkrat 
zatím nebyl odstraněn a také nepokračuje vůbec stavba 
lanovky. Podkladové desky jsme věnovali Kateřínskému 
království k přípravě letních olympijských her....  
 
A co je pozitivní v iiilandu? No přece Szion. Již tam 
vyrostlo pódium pro zahajovací koncert Uriah Heep. A to 
je legenda mezi iiilandskými skupinami. Posluchači se 
těší zejména na jejich novou skladbu Kapitán Arsen. 
Příště uvedeme několik základních informací o této 
skupině, která by měla zahrát snad i na LOH v Kateříně. 

Pokud tam bude pozvána....   
 
                                                                                             Ema Destinová, Nuoli    

Oranžové Pé dává umělé dýchání...... 

Szion a nové pódium 


