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Netradiční pohledy ze zasněženého Elwingenu
Kuba Kubikula se nejenom stará ve
Větrnícké unii o železniční dopravu, ve svém
volném čase také chodí po horách a věnuje se
fotografování zajímavých míst iiilandu.
Často vyjíždí také do kontinentální iiilandské
ciziny a fotí a fotí a fotí.
Naše redakce byla zvědavá, jaké nové
snímky natočil a jak pokračuje jeho
zkoumání podivuhodných přírodních útvarů.
Chtěli bychom s ním také navázat

užší spolupráci a občas
otisknout
v našem
časopise jeho zajímavé
a
„vychozené“
fotografie.
Kuba Kubikula nám
poskytl
následující
exkluzivní snímky. Dostal se do míst, která nejsou příliš často pro
turisty přístupná kvůli často padajícím lavinám a silným mrazům.
Kubikula to však měl trošku jednodušší. Vyrazil do terénu totiž ze své
chaty, do které dojel docela pohodlně vlakem z Newcastle. Podívejte,
jaké skvosty nafotil. Na prvním snímku je opuštěný hotel Bílý sob,
který je dosud zavřený kvůli koronaviru 2020. Na druhém snímku je opuštěná rolba a za ní
mrtvá trať. A na třetím snímku je div iiilandu a zřejmě i celého světa. Ohromné skalní okno, za
nímž je vidět v dálce hrad Newcastle. Výborně, Kubo Kubikulo. Děkujeme.
Ema Destinová, Nuoli

Okupace Sovova přináší své ovoce
Havrányští inženýři ve spolupráci s větrníckými odborníky specializujícími se na zemědělství
a lesnictví se konečně pustili do zvelebování Sovova. V katastru obce Dynamo a obce
Pětikostelí byly vysazeny lány obilí, do strání a luk byly vysázeny květiny a okrasná zeleň.
Větrníčtí stavitelé také opravili rozbořené věžičky Pětikostelí, které utrpělo nedávným
zemětřesením a při příležitosti těchto oprav renovovali i některé detaily v interiéru tohoto
překrásného chrámu. Například svíce stojící na stolech a lavicích. V Dynamu bylo rovněž
opraveno zábradlí mostu.
Je potřeba říci, že samotná stavba Pětikostelí je
velice elegantní a patří k tomu nejlepšímu, co kdy
dávní sovovští stavitelé vytvořili. Brzy zde povede
turistická značka a místo bude doplněno i nějakým
ubytovacím zařízením. Nelekejte se, bude zde
zřejmě instalován pouze vandrácký shelter.
Nejbližší ubytovací zařízení je totiž asi o 3000m
výše. Jedná se o nejvýše položenou chatu
v iiilandu. Jmenuje se Chata pod Soví věží a je k ní
velice obtížný přístup.
Pětikostelí
Min. kultury VU Celesta Ozt

Co bude se Sovovem?
Pravděpodobně nic. Krajina bude postupně zvelebována a povedou v ní turistické značky.
Havrányská policie (a armáda?) asi hned tak
nevyklidí to, co obsadila. A Větrnícká unie
také nemá zájem na tomto statusu - q cokoli
měnit. Větrnícká unie si pouze nárokuje větší
polovinu hradu Sovovský Plumlov. Druhou
polovinu dostavili havrányští architekti a tak
jim připadla po finální roztržce a odchodu
Sovováků z iiilandu. Druhou polovinu hradu
sice postavili Sovováci, avšak Větrnícká unie
jim předala cenné pozemky, na kterých byl
hrad postaven.
Laczo Nielson, firma Kebne VU
Havrányští inženýři v útrobách Pětikostelí

Mapy, mapy, mapy!
V nejbližší době se musí definitivně nakreslit a nafotit mapy celého iiilandu. Je to nezbytné
hlavně z důvodů přidělování jednotlivých domů a pozemků. Kdy přijedou geodeti z Adamova?
Min. bez portfeje VU Ela Houdová

Trůny bohů
V Elwingenu se po dlouhé době uskutečnila mezinárodní lyžařská akce. Dostala jméno Trůny
bohů podle cen pro vítěze, které věnovala firma Kajse Větrníkov, jejíž odloučené pracoviště továrna na židle, se nachází v Gondole.
Trůny bohů obsahovaly dvě hlavní disciplíny. Byl to obří slalom a sjezd a tohoto lyžařského
klání se zúčastnily 4 země. Vedle pořádající Větrnícké unie to bylo ještě Království Kateřínské,
Havrány a Rošfórská říše. Nejprve se jel
slalom a hned podle pádů prvních dvou
závodníků bylo zřejmé, že se do cíle
dostane bez úhony málokdo. Nejdříve se
to povedlo větrníckému závodníkovi
Carlu Scheithauerovi, ale jeho styl
připomínal zpomalený film. Po něm však
vyrazili na trať již úspěšnější závodníci.
Eva Amuriová z Rošfórské říše naznačila,
že časy kolem 20 sekund by mohly
znamenat zisk některé z virtuálních
medailí – židlí. Nakonec však v prvním
kole zvítězila s velikým náskokem Thea
Trinitrotoluen z Větrnícké unie, která byla
téměř o pět sekund rychlejší (16:18) než
druhý v pořadí (20:77). Ale závodníky
čekalo ještě druhé kolo. V něm zajel
nejrychlejší jízdu František Nebojsa
z Kateřína. Ten však nedosáhl na Trůn
bohů, neboť spadl v prvním kole. Thea
Trinitrotoluen opatrnou jízdou ve druhém
kole svoji první pozici obhájila a zvítězila
v součtu obou kol před Alim z Bali
z Havránye a Edmundem Hillarym
z Království Kateřínského
Trůny bohů
Po obřím slalomu se stejní závodníci
přesunuli na trať sjezdu. Mário Lakatoš
z Havránye první dokázal, že se tento prudký svah vedoucí z hory Elwingen a končící u hotelu
Bílý sob dá bez úhony profičet. Za ním však popadali jak hrušky hned tři následující závodníci
(Nebojsa, Scheithauer, Amuriová). Následující Ali z Bali potom trať projel, ačkoli s poněkud
horším časem než dosud vedoucí Lakatoš. Favorité sjezdu však teprve přišli na řadu. Výborný
čas v tomto kole zajel Hans Christian Morgenstern z Větrnícké unie, kterého atakovala pouze
Šona Riverová z Rošfórské říše a opět Thea Trinitrotoluen z VU. Rozhodovalo se však opět až
v kole druhém. Zde mile překvapil opět Ali z Bali, který byl jediným závodníkem, kterému se
podařilo bez pádu projet všechna kola obřího slalomu i sjezdu. Jeho sjezdové časy mu v součtu
přisoudily až 3. místo v této disciplíně. Thea Trinitrotoluen ve druhém kole spadla a tak první
místo obhájil H. Ch. Morgenstern následován rošfórskou závodnicí Šonou Riverovou.
Závody skončily, medailisté se posadili na vybojované trůny bohů (židličky) a chvíli si
opalovali své tváře na prudkém elwingenském slunci. A povídali si o chystajících se zimních
areálech, které se připravují v Rošfórské říši. Zimnímu sportu zdar!
Ministr kultury VU, Celesta Ozt

Na nejvyšší horu světa?
Větrníčtí zeměměřiči využili krásného počasí a
dobrých sněhových podmínek a pomocí dronů
změřili s přesností + - 5 m výšku nejvyšších
vrcholů masivu Elwingen, který se rozkládá na
území VU a obsazeného Sovova.
Tyto pannenské vrcholy nebyly dosud zlezeny
žádnou výpravou. Pouze na hoře Elwingen ve
stejnojmenném pohoří stanulo několik lyžařů.
Vrcholek této hory je vzdálen asi pouhých 50
m od startu známé sjezdové tratě a není příliš
strmý. Proto i výstup na něj nepatří mezi
obtížné.
Kolik tedy měří nejvyšší světové vrcholy?
Uvádíme přehled hor s výškou nad 5000 m
s přesnými výškovými údaji:
Ounasvaara (VU)………..6530 m.n.m.
Otorten (VU)…………….6052 m.n.m.
Ege di Midi (VU)………..5821 m.n.m.
Soví věž (SO = HA)……..5722 m.n.m.
Elwingen (VU) …….…….5450 m.n.m.
Ganek (VU)………………5050 m.n.m.
Zleva: Soví věž, Ege di Midi, Ounasvaara, Otorten

Pohoří Elwingen nyní začíná lákat horolezce.
Největší pozornost samozřejmě přitahuje
Ounasvaara a Otorten. Výstup na tyto hory však nebude procházkou růžovou zahradou. Půjde
přitom o život a do tohoto dobrodružství se mohou skutečně pustit pouze ti nejodvážnější.
Ema Destinová, Nuoli

