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Výsadba lesa v Adamově 
 
Větrnícká unie se na začátku měsíce října rozhodla poněkud vyspravit adamovská 
polesí. Brigádníci z Univerzity Imricha Draculy ve městě Větrníkov si výsadbou 
smrkových stromků v blízkosti Zelené Hory příjemně oživili teoretické hodiny 
výuky politologie, pivovarnictví a geografie. Mezi brigádníky se objevily i ženy, 
neboť toto něžné pohlaví je na UID (Univerzita Imricha Draculy) silně 
zastoupeno. Navečer po ukončení sázení se studenti ještě podívali do areálu 
adamovského parlamentu, což je samotná stavba Zelené Hory.  

 

 
Po sadbě 

 
Výsadba stromů alespoň trošku pozdvihne úroveň této banánové republiky. 
Větrnícká unie vážně zvažuje, že tuto zaostávající zemi už definitivně připojí ke 
své Unii, neboť se zde vůbec nic neděje. Vláda VU se nyní zaměří na vyhledání 
příslušných smluv s tímto státem a po prostudování adekvátních dokumentů se  
zřejmě rozhodne pro anexi tohoto území. Totéž zřejmě čeká v nejbližší době i 
Juliánov. Není možné neustále tyto země zvelebovat a přitom přehlížet jejich 
naprostou pasivitu. To se týká například jejich postoje k letním a zimním OH.  

 Před sadbou 



Rozhodnutí Větrnícké unie však bude ještě konzultováno s Rošfórskou říší a 
Langarou.      
                                                                                        Paavo Nurmi 
 
Metro zase čistější 
 

Dlouho zvažovaný podzemní úklid 
jediného a stále fungujícího metra 
v Gondole dospěl do finále. Metro 
spolehlivě jezdí a cestující obdivují 
čisté a osvětlené prostory všech 4 
stanic. Kvarteto těchto zastávek 
však bude v nejbližší době rozšířeno 
ještě o pátou. Ke stanicím 
O´Brienova, 10. prachopadu, La 
Defánse a Elizabeth přibude brzy 
stanice Červenověžská. Nádraží je 
již rozestavěno a bude konečnou a 
zároveň i přestupní stanicí na cestě 

z gondolského podzemí k první adamovské zastávce, kterou je Nepál. Cestující 
tak přejdou pěšky od nádraží přes ulici Červenověžskou a hned za hranicí budou 
moci nasednout do vlaků směr Altamira JL) a Větrníkov (VU).   
                                                                                                Kuba Kubikula 
    
Karty budou jenom z iiilandu? 
 
Blíží se deadline pro zaslání 4 hezkých fotografií z Langary, 4 hezkých fotografií 
ze Skogomadry a 4 hezkých fotografií z Rošfórské říše. Pokud tyto fotografie 
nepřijdou na úřad vlády VU do konce října, tak na božích kartách, které budou ve 
výrobě, budou tyto země chybět. Snad se tam objeví pouze rošfórská Mariana 
Beach a langarský Kryspach. Ideální by ovšem bylo, pokud by tyto země poslaly 
pěkné snímky svých hlavních měst, sportovních areálů, přístavů, atd. 
Každá země by měla mít jedno kvarteto. Dohromady by jich mělo být osm: 
Kateřínské království, Havrány, Sovov, Rošfórská říše, Langara, Skogomadra, 
Větrnícká unie, Juliánov a Adamov (dohromady). 
Větrnícká unie plánuje mít na kartách Gondolu, Sharlroa, Avandiv a Větrníkov. 
S hrady nepočítáme, ty jsou zastoupeny již v pexesu.     
 
                                                                                    Ela Houdová 
 
 
  

Metro v zastávce La Défence - Gondola 



Zimní OH v Unii? 
 
Větrnícká unie zvažuje pořádání Zimních olympijských her na svém území někdy 
v polovině listopadu. Vůbec jsme totiž nedostali pozvánky z Rošfórské říše a 
vůbec nic nevíme. Na telefon rošfórský král vůbec nereagoval. Pouze naši věřící, 
Pavloslávisté, mluví o jakémsi vnuknutí a telepatickém zjevení, které jim sdělilo, 
že Bůh Rošfórské říše odmítl zorganizovat ZOH v Patricii.  
„Toho bohdá nebude, aby hry nebyly“. Ikdyby na nich závodili pouze větrníčtí 
sportovci. To by byla ovšem smutná realita, něco podobného zřejmě probíhá 
každoročně pouze v Dakkarii. 
Rošfórská říše by se měla rozhodně k této věci vyjádřit. Informace si zaslouží i 
naši nevěřící. 
Větrnícká unie navrhuje, aby se v případě odmítnutí Rošfórské říše konaly ZOH 
2022 v galaxii ŠTB a to v Elwingenu. Závodní disciplíny by měly býti do jisté 
míry tradiční. Změnou by byl pouze biatlon. 
 

 
Ida Franklinová za svým orgánem 

 
Větrnícký olympijský výbor navrhuje termín ZOH 3. – 4. prosince 2022. 
Hry by měly býti rovněž doplněny kulturním programem a to zejména hudebním. 
V Gondole žije vynikající varhanice Ida Franklinová, která vzbudila ohromný 



zájem laické i doborné veřejnosti při svém muzicírování na varhany na náměstí 
E.T. Setona na začátku září. Vybrala za toto muzicírování celkem 18 gam od 
přihlížejících diváků a posluchačů. Ida Franklionová však chce ještě před 
koncerty na ZOH v Elwingenu podstoupit plastickou operaci, která by měla 
výrazně vylepšit její vzhled.  A také by si ráda zahrála s některými langarskými 
hudebníky a nechce, aby se za ní tito umělci styděli. 
                                                                                      Eva Daunová 
 
Konečně světla! Budou už? 
 
Vláda Větrnícké unie si dala závazek konečně dotáhnout ke zdárnému konci 
projekt Osvětlení iiilandu. Měli by na něm participovat především amezemští 
inženýři, kteří již dvakrát nemohli do iiilandu dorazit. Jednou je zastavil covid, 
podruhé zase nepřítomnost našich odborníků. Nyní se však již blýská na lepší 
časy. Věříme, že navážeme co nejdříve spojení s Amezemem a instalace osvětlení 
tak bude moci býti realizována v době počítané na týdny, nikoli na měsíce. 
 
                                                                                     Laczo Nielson 
Historické okénko 
 
Při studiu starých větrníckých archivů jsme narazili na smlouvu mezi 
Větrmníckou unií a Rošfórskou říší, která byla uzavřena dne 16.října 2015. 
Rošfórská říše a Větrnícká unie touto smlouvou vytvořily vzájemné obranné 
spojenectví. Od té doby také existuje omezený kontingent rošfórské armády, která 
se nachází v regionu Větrníkov v základně Katona.  
Smlouvu podepsali Jeho Veličenstvo Rošfór II. Vigo, král Rošfórské říše a 
Svobodných sovovských měst Krumlova a Rožmberka a na straně VU Jeho 
Magnificence Sharl Shaplin, prezident Větrnícké unie. 
Smlouva se stala základním kamenem plodné spolupráce mezi oběma velmocemi. 
Smlouva však měla právní účinnost pouze jeden rok a zatím nebyla prodloužena.  
 
                                                                                                         Jimmy Page, Nuoli 
 


