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Bude vše bez problémů? 
 
Plánovaná svatba Ingrid Tonnesen (VU) a knížete Havrana Karlštejnského (RŘ) může 
otestovat kvalitu větrnícko-rošfórských vztahů. To se však zřejmě nestane, neboť Větrnícká 
unie v tomto případě upřednostní volbu samotné Ingrid, která se do knížete Havrana 
zamilovala. Láska je úžasný cit, avšak po svatbě knížete s Ingrid nastanou některé okolnosti, 
které zatím nikdo nikdy neřešil. Např. v blízké posvatební budoucnosti vyvstane  jedna 
základní problematická otázka. Stane se Ingrid definitivně rošfórskou občankou, která 
podléhá cizímu náboženství (bohu Jiřímu)? Nebo snad opačně? Stane se kníže Havran 
Karlštejnský větrníckým občanem?  
Větrnícká unie neupřednostňuje muže před ženami. V Ústavě se o tom nikde nehovoří.  V 
tomto případě však rozhodla volba samotné Ingrid, která třikrát řekla ano. Právní poradce 
vlády VU pan Steve Carrera proto tvrdí, že se Ingrid stane pravou rukou knížete Havrana a 
měla by i přijmout nové náboženství. Ve výsledku to bude znamenat, že přejde pod jurisdikci 
a pod “boží velení” RŘ. Větrníckou národnost neztratí, avšak Větrnícká unie ji může 
ochraňovat pouze v případě nějaké její výrazné újmy. To však zřejmě nehrozí.   
Větrníčtí občané proto hledí do budoucnosti s nadějí a slibují si od uvedeného svazku 
upevnění rošfórsko-větrníckých vztahů. 
Svatba proběhne ve větrnícké katedrále Szentlászlószékesegyház v blíže neurčeném termínu v 
zimě nebo na jaře roku 2015. 
                                                                                                 Min. bez portfeje VU Hélios  
 
 
Nová vojenská doktrína VU 
 
Dne 28.12.2014 vystoupila před vládou a panem prezidentem J.M.Sharl Shaplinem 
ministryně obrany VU paní Eva Daunová s referátem, týkajícím se nové vojenské politiky 
VU. Větrnícká unie reaguje v podstatě na čtyři základní věci: 

1) Odmítnutí nabídky spolupráce  s Mon Fererem a Skogomadrou 
2) Odmítnutí ročního zakonzervování zbrojení nabídnuté Skogomadře 
3) Spuštění skogomadrské nové válečné letadlové lodě Úsvit severu na vodu 
4) Neustále zmenšování vojenské techniky (miniaturní letadla Skogomadry) 



Ministryně obrany p. Eva Daunová ke své doktríně sdělila, že v žádném případě nechce zatížit 
větrníckou ekonomiku nějakým horečným zbrojením. Vše musí udělat za VU někdo jiný. To 
je první důležitá myšlenka. Proto je pro Větrníckou unii důležitou věcí otázka rošíření počtu 
zemí Severní galaxie. Větrnícká unie chce podpořit dvě vznikající nové země, o kterých si je 
jistá, že budou vždy podporovat země iiilandu v případném konfliktu se Skogomadrou. Je to 
nova orientace VU poté, co byla odmítnuta její tvořivá iniciativa s bezcelní zónou 
MOSVUNG. 
Větrníčtí zbrojaři mají před sebou pouze úkol vytvořit několik desítek miniaturních 
vrtulníčků, které by tak vyvážily nová skogomadrská pidiletadla.   
V rámci obranné větrnícké politiky má být také přibližně každý druhý dům VU opevněn. Při 
uplatňování principu vynaložené práce bude mít např. větrnícký mrakodrap stejnou bojovou 
váhu jako Úsvit severu. “Je to jednoduché – v případě mobilizace stačí jen do suterénu domů 
doplnit kulomety”, uzavřela optimisticky paní Eva Daunová. 
Další detaily vojenské doktríny VU jsou již tajné. 
 
                                                                                          Min. nár. obrany VU Eva Daunová 
 
Co se Sovovem? 
 
Sovov se mezi civilizované země vrátí asi těžko. Bůh Slim se o své muslimy příliš nestará. V 
Sovově se sice staví chrám Mon-Michel, který se docela hezký, avšak bůh připomíná spíše 
nějaké božské zvířátko. Onehdá ležel v galaxii VL v bahně a nevěděl ani o sobě, ani o svých 
panáčcích. Pokud to takhle bude pokračovat, tak k rošfórském u referendu ani nedojde a 
Sovovský Krumlov a Rožmberk navždy zůstanou Sovovskými svobodnými městy, kde 
probíhají regulérní volby a kde se bůh Jiří o všechno perfektně stará. Větrnícká unie vše 
pozorně sleduje a vyhodnocuje. Zatím vede jednoznačně Rošfórská říše. 
 
                                                                                            Min. zahraničí VU Trole Norsen   
 

 
Prolomit větrníckou izolovanost! 
 
Větrnícká unie se v poslední době s určitou 
závistí divá na sportovní soutěže, kterými 
žije Jih. V Langaře nebo v rošfórské 
Patricii se každou chvíli odehrává nějaká 
fotbalová soutěž, nyní se také údajně 
připravuje i hokejový pohár. Větrníčtí 
diváci jsou vždy poměrně dobře 
informováni zasílanými esemeskami, 
případně maily. Země Jižní galaxie mají v 
tomto značnou výhodu díky svému 
položení ve vesmíru. Všechny její planety 
jsou poměrně blízko sebe. VU přitom  

Rotunda v hlavní městě Sovova - Montesu 

 
sousedí pouze s Havrányí, do Království Kateřínského to je z galaxie SB asi 100 vesmírných 
parseků, o Adamovu, Juliánovu a Sovovu ani nemluvě.   
Určitým řešením je tedy buď rozšíření počtu zemí Severní galaxie nebo pořádání soutěží při 
občasných zahraničních návštěvách.  Pokud se VU v této oblasti nebude snažit, tak v brzké 



době výrazně zaostane v kolektivních sportech za konkurencí z JG a nakonec ji budou ve 
fotbale a hokeji porážet i menší země jako je Armengar nebo Mon Ferero! 
 
                                                                    Min. kultury a sportu VU Wabi Daněk 
 
Větrníkov Állami Vasútok (VÁV) 
 
Větrnícké dráhy (VÁV) dostaly k Vánocům oficiální státní emblém. Tento znak větrníckých 
traťových vozidel byl nalepen na každou ze čtyř větrníckých mašinek a také na všechny 
osobní i nákladní vagóny. Železnice ve VU disponují přibližně 30 dm drah rozměru HO a 
kolem 40 dm drah rozměru TT. Na širokorozchodných tratích HO jsou v současnosti pouhé 3 
stanice – Větrníkov hl. nádr., Větrníkov – pivovar OL, Gondola. Na trati TT jsou zastávky 
Avandiv, Newcastle, Hollószikla, Elwingen, Aegina. Havrány má asi 12 dm železnic TT se 
dvěma zastávkami – Krákow a Havrányky. Království Kateřínské má nyní asi 5dm železnice 
s jedním nádražím – Lúthien. 
Brzy se ovšem tratě TT v iiilandu značně rozšíří – v první etapě především o gondolské metro 
– asi 25 dm tratě a později i o spojnici (nejdelší most na světě), která povede mezi přístavem 
Sharlroa a Newcastlem (kolem 12 dm). 
 
    
 

 
Vlak H0 s výsostnými znaky VÁV                                  Chata Ingrid Tonnesen v pohoří El Capitan        

                                                                                             

                                                                               Jimmy Page, šéfredaktor Nuoli        
 
ZOH – Elwingen 2015 
 
V rámci přípravy na II. ZOH zasedla přípravná komise těchto her a posuzuje možnost 
rozdělení lyžařských disciplín na lyžařské a na snowboardské. V současnosti se řeší zejména 
standardizace a jednotný tvar prken a lyží. Posuzuje se návrh vyrábět tyto sportovní potřeby 
pouze z různě tlustých špejlí. I tak by však musely být dány přesně minimální a maximální 
rozměry včetně tloušťky a rozchodu lyžnic. No, komisi čeká ještě dlouhé rozhodování a 
zkoušení na báječných, zábavných, úchvatně osvětlených elwingenských tratích. 
 
                                                                 Eva Daunová, min. nár. obrany VU a vedoucí VOV 
     
Větrný dům 



 
Třetí gondolský mrakodrap bude ze všech 
mrakodrapů ten nejmenší. Avšak svým 
významem zřejmě největší. Super 
užitečné využití nalezne jako nemocnice. 
Ve čtvrtém patře se již léčí z vážného 
poranění Greta Garbo. Málem přišla o 
život, když ji silně žmoulala v zubech 
godzilla Joulu. Takové štěstí v neštěstí 
neměl další bezejmenný větrnícký 
panáček, jemuž Godzilla Joulu ukousla 
hlavu. Jeho torso leží na pitevně v 
nejvyšším patře mrakodrapu, který se 
kvůli svému rozevlátému tvaru bude 
jmenovat Větrný dům. 
V šestém patře tohoto skvostu gondolské 
architektury se nachází taneční sál s nově 
designovanými židlemi. Zlí jazykové 
vykládají, že připomínají záchod, ale 
sezení je v nich velice příjemné. Skutečné 
záchody jsou ve Větrném domě 
samozřejmě také. Téměř v každém patře. 
Mrakodrap je rovněž specfický svým 
točitým schodištěm a hezkým výtahem s 

ozubeným kolem. 
          Laczo Nielson, předseda vlády VU, 

starosta Gondoly a ředitel stavební firmy Kebne 
 
 
Ingrid Tonnesen dostala od větrnícké vlády chatu! 
 
Už je to tady! Dlouholetá velvyslankyně VU v Rošfórské říši dostala od státu chatu. Nachází 
se v blízkosti hradu Newcastle, u paty nejvyšší hory v okolí – El Capitana. Tam jsou 
horolezecké terény, v blízkosti vede i červená turistická značka. Na vlak to má však Ingrid 
docela daleko. I se silničním spojením to bude horší. Nejbližší železniční zastávka je 
větrnícká Aegina – asi 5 dm. Takže Ingrid se bude muset s p. hrabětem Havranem věnovat 
turistice, jinak se do chaty dostane jen stěží. 
 
   
                                                                                      Angelika de Monte – Luc, Nuoli 
 
Vážení čtenáři našeho časopisu Nuoli, 
                                                                    celá naše redakce Vám přeje do nového roku 
splnění všech inteligentních přání, u těch přání hloupých si přejeme, aby se Vám nesplnily. 
 
                                                                                      Ema Destinová, Nuoli  

Stěny mrakodrapu Větrný dům zdobí langarské obrazy 


