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Pole, pole a ještě pole
Pokud jste prolétali ještě nedávno stíhačkou nebo balónem nad krajinou iiilandu,
uviděli jste řadu měst a vesnic a také hor a lesů. Klikaté silničky a koleje se pod
vámi vinuly a občas skrývaly v tunelech, sem tam jste mohli zahlédnout divoké
prase, ukrytý tank nebo dokonce soba. Neviděli jste však žádné širé obilné lány.
Pozor – v poslední době však došlo ke změně! Kateřínští zemědělci začali
pěstovat žito a pšenici ve velkém. A přírodě to rozhodně prospělo. Netřeba
dodávat, že to prospělo i samotným pekařským výrobkům. Osvědčila se tak stará
známá zkušenost, která tvrdí: „Pokud vyrábíte dobré pivo, musíte mít pivovar,
pokud vyrábíte kvalitní cihly, musíte mít továrnu na cihly. A pokud chcete mít
kvalitní rohlík, tak musíte mít také kvalitní pole“.
V krajině kolem kateřínského
jezera Loch Mulardoch se nyní
objevily zlatožluté plochy
velice půvabných políček.
Další invaze obilovin zaplavila
také havrányské Havrányky a
brzy se zřejmě objeví i pod
větrníckým
hradem
Newcastle¨.
(Pokud
tam
nebude atomová elektrárna, viz
článek na str. 3 a 4)
Kateřínské lány...

Ema Destinová, Nuoli

Hrady, hrady a hrady
Ve Skogomadře již několik let bují horečka stavění hradů na rozeklaných skalách.
Dnes by jich tam turista napočítal údajně 13. Posledním hradem, který vznikl opět
na drsné skále, je hrad Frigštejn. Jméno dostal podle generála Friga. Skogomadrští
stavitelé používají v současnosti zajímavou techniku kombinující klasické
dřevěné stavby s nahazovanou omítkou. Hrady tak vypadají více nedobytně a
majestátně. Horší je to s interiéry. Je poznat, že tradiční skogomadrský šlechtic
dokáže žít velice střídmě a spartánsky. To by se o větrníckých šlechticích nedalo
říct. Dnes již mají i Pembrokenshire u Sharlroa šlechtice Pepy Vytahovače a Szion
šlechtice Olivera Hardyho u města Větrníkov docela slušné interiéry.
V Pembrokenshire bylo dokonce v poslední době otevřena síň slávy, která
obsahuje sbírku medailí větrníckých sportovců s obdrženými diplomy. Jsou
dokladem úspěšně prováděného sportu, který tak přinesl své ovoce z klání na
LOH a ZOH.
Ela Houdová, min. bez portfeje VU

Langarská vojenská technika
Ve Větrníckém vojenském štábu proběhla v minulých dnech debata o tom, z čeho
staví langarští inženýři a stavitelé svoji vojenskou techniku a zejména loďstvo.
Lodě Langary, kotvící kolem Kryspachu, jsou samozřejmě nedotknutelné, byly
však podrobeny pečlivému vizuálnímu zkoumání pomocí zaostřených
hvězdářských dalekohledů z větrníckých plavidel pohybujících se
v mezinárodních vodách. Větrnícký vojenský štáb také pečlivě vše fotograficky
zdokumentoval. Větrníčtí odborníci se domnívají, že základním materiálem pro
stavbu těchto bojových plavidel je balsa, kterou dokáží langarští stavitelé umně
prohýbat. ,
Ale havrányští výzkumníci tvrdí, že
je to pouhý papundekl. To by
odpovídalo
i
celkovému
větrníckému náhledu na tento stát,
který se vždy snažil dohnat velmoci
pomocí důrazu na efekt a přitom
vynaložit co nejmenší míru práce.
Pokud by však tyto lodě a ostatní
vojenská technika byly opravdu
z papundeklu, pak by stálo za to
zauvažovat, zdali tím neklesá jejich
vojenská
síla.
Viz
princip
vynaložené práce.
Papundekl nebo balsa?
H. Ch. Morgenstern, min. obrany VU

LOH, co s nimi?
Koronakrize zřejmě definitivně zničila plány na uspořádání LOH v roce 2020.
Větrníčtí představitelé se domnívají, že za situace rozšíření Covidu 20 v iiilandu
se tyto hry musí odložit na léto. Přesněji řečeno – LOH v roce 2020 nebyly a již
ani být nemohou. Navrhujeme tedy, aby je Kateřínské království zorganizovalo
v létě roku 2021.
Větrníčtí doktoři se domnívají, že
v té době již bude koronavirus
poražen. Je však nutné, aby všichni
lidé nosili v uzavřených místnostech
roušky. Až po odeznění pandemie
bude možné opět pustit lyžařské
vleky a otevřít některé hospody.
Ministerstvo bez portfeje VU však
ztráty podnikatelů vykompenzuje
částkou 1 gam denně na právnickou
osobu (tj. pivovar, vlek, muzeum…)
Eva Daunová, předsedkyně VOV

Éra videa začíná
Langarští filmaři udělali úctyhodný krok v rozvoji a propagaci nejen své země,
ale celého iiilandu. Natočili půvabné video o Langaře, které doplnili originální
hudbou a příjemným hlasatelským projevem. Toto video lze sledovat na www
stránkách iiilandu. A určitě se nebudete nudit. Je to výborná pozvánka do světa
této ambiciózně se rozvíjející země, která přinesla do společného dědictví iiilandu
některé vynikající novinky a inovace. Např. korkové stavitelství, vodní kanál a
nyní první video. Pořad, který není pouhým záznamem nějakého sportovního
utkání, ale je cíleně koncipovaným inteligentním projektem. Bravo!
Celesta Ozt, min. kultury VU

Světelný park dále poroste
Poté, co se osvítilo město Větrníkov novými vysoko výkonnostními světly,
vyvstala nutnost investovat do světelného parku iiilandu další sumy gam. Vláda
VU rozhodla na svém zasedání 2. února 2021, že se všemožně pokusí zavést
centrálně řízenou elektriku i do ostatních částí iiilandu. Zároveň se hledá také
místo i pro první atomovou elektrárnu, která by v iiilandu definitivně skoncovala
s nedostatkem energie. Elektrárna by měla stát pravděpodobně na větrníckém

nebo sovovském území a to na jedné z vytypovaných lokalit. Uvažuje se o
prostoru pod hradem Newcastle, o části Gondoly Elizabeth a nebo o sovovském
území pod horou Soví věž. Havrányci si myslí, že to není potřeba, protože ve
Větrníkově jsou větrné mlýny na výrobu elektřiny. Větrnícká vláda se však nyní
opájí myšlenkou výstavby mohutné a ohyzdné atomové elektrárny, která by ze
svých komínů vyvrhovala do ovzduší mohutný proud kouře.

Prudké lampovní světlo ve Větrníkově

Na elektrickou rozvodnou síť
by mělo být napojeno i území
Mariana Beach v Rošfórské
říši.
Při
následujících
konzultacích s vládou RR bude
dořešena elektrifikace tohoto
území včetně osvětlení nejvýše
položeného bazénu na střeše
zdejšího mrakodrapu.
Rozhovory o centrálně řízené
elektrifikaci rovněž proběhnou
v nejbližších
dnech
také
s Kateřínským Královstvím.
Na obrázku vlevo jsou lampy,
které přicházejí v úvahu jako
zdroje světla iiilandu. Jejich
cena se pohybuje kolem 50
gam, tj. 150Kč. Záleží ovšem
na tom, zdali se jedná o lampu
nádražní nebo jenom o lampu
závěsnou.
Odkazy na tyto výrobky
naleznete na www stránkách.
Hledejte
pod
hesly
svetnakolejich.cz
a
masinky.cz

Kuba Kubikula, železniční a světelný expert VU

