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Skončily letní olympijské hry v Langaře! 
 
Ve dnech 19. – 20. září proběhly za účasti 7 států letní olympijské hry v Langaře. Sportovní 
delegace dorazily ve velké většině loďmo a zakotvily v novém langarském přístavu 
Langsterdam, který byl postaven v takřka hodině dvanácté na zelené louce. Sportovní klání 
pak probíhalo ponejvíce zřejmě na birminghamském sportovním stadionu. (To není jisté, 
neboť se naši novináři zapomněli zeptat a Langara nezdůrazňovala přesné místo konání svých 
her). Větrníčtí diváci našli své vyhrazené prostory v malém rohu hned vedle skogomadrské 
delegace, ačkoli vládní představitelé Langary zdůrazńovali, že to je místo pro významné země 
s velkým počtem obyvatel a dlouhodobou sportovní historií. Pod tribunou se nacházela 
dokonce budka WC, ale záchodovou mísu jsme v ní marně hledali. Naštěstí měli panáčci 
jasné instrukce vykonat své potřeby už před odjezdem na LOH, což splnili. 

Samotné hry byly zajímavé, disciplíny navazovaly 
kontinuálně na sebe a diváci se proto téměř vůbec 
nenudili. Podle dosažených medailí byla 
nejúspěšnější Langara následována Havrányí. Zvláště 
sprinter této země Ali z Bali (na fotografii vbíhá do 
cíle) se stal pravděpodobně nejúspěšnějším 
sprintérem všech dob. V této nejkratší běžecké 
disciplíně vyhrál již podruhé za sebou a přidal i 
zlatou medaili ve štafetě! Nejlepším závodníkem VU 
byl boxer Petr Ponomarjov, který trošku smolně 
přišel ve finále o zlatou medaili se závodníkem 

Rošfórské říše. Bronzové medaile za VU ještě přidali Viseu de Sus (střelba) a Šárka 
Šimonová (pětiboj) – tyto informace nejsou 100% potvrzeny, oficiální výsledky ještě nepřišly. 

Letní olympijské hry v Langaře byly poněkud pokaženy nezvládnutím napjaté situace 
na olympijském stadionu, když langarská policie perzekuovala dva rošfórské fanoušky za 
použití pyrotechniky a Bedřicha Pupíka z VU za výtržnost. Tento fanoušek byl posléze, bez 
soudu a v nočních hodinách, spolu s rošfórskými fandy, zmrzačen vyřezáním zářezu do hlavy, 
ačkoli pouze reagoval na znesvěcení větrnícké vlajky nějakým skogomadrským chuligánem. 
Tomu se, samozřejmě, nic nestalo.   
Větrníčtí diváci tak viděli ukázku totalitního režimu v praxi. Nic nepomohly protestní hlasy 
států severní galaxie a Rošfórské říše.  



Na obhajobu Langary musíme ovšem dodat, že si zřejmě později uvědomila dopad svých 
tvrdých verdiktů a iniciovala vytvoření větší škály trestů. Škoda, že se o některých nebude 
moci psát v knize iiiland, neboť jsou příliš vulgární. 
 
                                                                                          Eva Daunová, předsedkyně OVVU 
Adamovský dárek Větrnícké unii 
 
Adamovští představitelé předali v galaxii MT Větrníckým muzejníkům 3 kusy nádherné 
vojenské techniky. Jedná se o dva starobylé vzácené jeepy vyrobené adamovskou továrnou v 
Artisanu a jeden vrtulník, jehož původ není příliš jasný. Naši historici nyní zkoumají jeho 
výrobní značku a přemýšlí, kde se vzal. 

 
 
Větrnícká unie tento krok Adamova velice 
oceňuje. Adamov tím naznačil, že to přece 
jenom s tím langarským sbližováním nebude tak 
horké, jak si langarští vojenští jestřábi myslí. 
Přece jenom – Sever je sever. 
 

                        
Hélios – poradce min. obrany VU 
 
 

Výstavba gondolského nádraží pokračuje 
 
Po delší odmlce se v posledních zářijových dnech rozběhla stavba gondolského železničního 
nádraží, kde bude kromě širokorozchodných a úzkorozchodných kolejí i vstup do metra. Toto 
nádraží by mělo být zřejmě druhým nebo třetím největším na světě.  
Nejvýznamnějším a tím zřejmě i největším nádražím je větrnícký Avandiv, odkud vyjíždí 
vlaky na 4 světové strany – do Newcastle a s přesedáním do Elwingenu, do Krákowa v 
Havrányi a do kateřínského Lúthianu. Kromě toho je zde ještě jedna slepá odbočka, která 
končí kousek za vrškem Kecske Hegy.  Velké nádraží je take ve skogomadrském Anconu, 

kde se rozbíhají koleje pravděpodobně take na 
3 strany.  
 
       
Gondolské nádraží je stavěno v tradičním stylu 
červených cihel, které vévodí tomuto 
největšímu městu VU. Po dostavění nádraží by 
se všechny stavitelské síly měly soustředit na 
výstavbu nového mrakodrapu – nemocnice, 
která by měla být uvedena do provozu před 
zimními olympijskými hrami v Elwingenu 
2015. 
V současnosti se považuje za největší světovou 

metropoli rošfórská Patricia. Po dostavění dalšího gondolského mrakodrapu na jaře příštího 
roku to již bude sporné. 
 
                                                                               Young Seton – stavitelská firma Kebne 
 



Amezem se hlásí 
 
Ve větrnícké zámořské državě Amezem vznikla nova továrna na opravu lokomotiv, výrobu 
světýlek a dalších vymožeností moderní doby. Větrnícká vláda předala kontakty na tuto 
továrnu i některým vybraným zemím Severní a Jižní galaxie. 
Představitelé Amezemu rovněž přislíbili inovaci www stránek iiilandu. Zatím jsme ovšem 
ještě Amezemu nedodali heslo, aby se mohl do těchto stránek legálně nabourat a začít s jejich 
přestavbou. 
                                                                               Klára Saudková, velvyslankyně VU v RŘ 
Langara – ukázka zakomplexované země 
 
Paní minstryně zahraničních věcí si dovolila pýchu langarského stavitelství – Langsterdam, 
nazývat Papundeklem. To vzbudilo ostrý protest langarských představitelů, kteří poněkud 
zmateně argumentovali větrníckou demokracií, jako by nevěděli, že svoboda slova je právě 
projevem demokracie. 
Představte si, že by někdo našemu Avandivu nebo Větrníkovu dal nějakou hanlivou 
přezdívku. Stalo by se něco? Urazil by se u nás někdo? .......Vážení čtenáři, nic by se nestalo. 
Prostě bysme se tomu zasmáli. 
Langara však dokázala, že nemá naše sebevědomí vyspělé a vážené země. Byla ubrečená. 
I pisatel těchto vět ví, že Langsterdam je docela zajímavým stavitelským experimentem a je to 
už nyní docela hezký přístav. Zbývá jen dodělat detaily. Přesto si naši stavitelé myslí, že tudy 
ta správná cesta nevede. Ve vesmíru existuje nespočet staveb ze špejlí, z balsy a z podobných 
papundeklů (název materiálu přesně neznáme, nechť Langara nyní promine). Stavění z hmoty 
Das-pronto je však hodně originální a dle našeho názoru nepřekonatelné. To ostatně dokázala 
i Rošfórská říše stavbou svého skvostného velvyslanectví u nás. 
 

 
(Na obrázku vlevo rošforští ultras a vpravo zásah langarských hasičů) 
 
Myslíme si, že největší a téměř nenapravitelnou újmu způsobila zemím JG Skogomadra, která 
vždy nelogicky odmítala vše co pocházelo z VU a zbrzdila tak o několik let (možná i 
desetiletí) vývoj cihličkových staveb v zemích Jižní galaxie. Musíme tedy zase zopakovat, že 
by se Langara konečně měla vymanit z tohoto duševního mozkomorského skogomadrského 
područí. SFK po dobu své existence vždy pouze haněla vše, co pocházelo ze Severu. A my 
nevíme proč a oni to asi taky neví. Větrnícká unie bude nyní rovněž stavět mrakodrap z balsy 
(papundeklový mrakodrap), ale považujeme to pouze za doplněk opravdové architektury, 
která spočívá v hrázděných a cihličkových stavbách. Kolikrát to ještě budeme muset říkat? 
 
                                                       Senator Pepa Vytahovač a senátor Laczo Nielson 



Právní galimatyáš ve Skogomadře 
 
Tak jsme se z úst hraběte Henriho Baskervila dozvěděli, že elitní policisté byli na 
olympijském stadionu na řádné dovolené. Výborně. 
Je to přesně stejný argument, jako když Větrnícká unie tvrdila o tom svém nešťastném 
sestřeleném letadle, že bylo na letišti.  
Rozdíl je v tom, že jednou to není možné a podruhé to možné je. To je prostě měření dvojím 
metrem. Skogomadráci a Langaráci mají velice nízké právní vědomí a nizkou schopnost 
posuzovat věci objektivně. 
Větrnícká unie proto na svém zasedání vlády rozhodla, že v kontaktu se zeměmi jako jsou 
Skogomadra a Langara bude užívat právo precedentní – tedy sporné otázky se budou řešit tak, 
jak se již někdy řešily. S ostatními zeměmi budeme používat boží právo evropské – tj. A-
priori - Princip zdravého rozumu. 
 
                                                                                  Právní poradce vlády VU Steve Carera   
 
Velvyslanectví Langary ve VU? 
 
Větrnícká vláda obdržela před několika dny návrh langarské vlády na výměnu velvyslanectví. 
VU má nyní před volbami a současná vláda nechce v tomto případě na sebe vzít tak velkou 
odpovědnost. Tj. VU tento návrh zváží až s novou vládou po 10. prachopadu 2014.  
 
                                                                                 Min. zahr. VU Felina Ostrá 
Redakční poznámka na úplný závěr 
 
Vážení čtenáři, 
                         Do tohoto čísla jsme vřadili několik poněkud vyhrocených příspěvků, které 
nejsou zrovna pochvalné a které mohou i do jisté miry některé čtenáře JG rozjitřit. Se všemi 
těmito příspěvky se ne vždy ztotožňujeme. To je normální projev demokracie. I vy si můžete 
udělat svůj úsudek, případně sami něco do našeho Nuoli něco napsat.  
Tón uveřejněných příspěvků se však do jisté miry odvíjí od provokačního mailu SFK, která 
doporučila svým sportovcům nezúčastnit se ZOH v Elwingenu 2015 a také je odpovědí na 
zbytečné zmrzačení našeho člověka Bédi Pupíka. 
A ještě poznámka na závěr:  
Skogomadra dobře ví, že lid Větrnícké unie hodně stojí o to, aby se Skogomadráci zúčastnili 
ZOH. Přesto si zase vymysleli hloupou záminku. Bojí se o zdraví svých sportovců, na druhou 
stranu jsou ochotni rozpoutat klidně válečný konflikt se stovkami obětí. 
Elitní skogomadrské policity na stadionu v Elwingenu tolerovat nebudeme. To doporučil pan 
hrabě Henri Baskervil zcela správně. Normální sportovci a diváci však budou ve Větrníckém 
Elwingenu vždy vítáni. 
                                                                                               Angelika de Monte Luc, Nuoli 
 
 


