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Přišla zima 
 
První lednový týden roku 2015 vtrhla do Větrnícké unie zima. V nížinách sice klesla teplota 
jen o několik stupňů a zůstala těsně nad nulou, v Elwingenu však napadlo dobrých 28 cm 
čerstvého prašanu. Horský hotel Divoký sob byl téměř okamžitě vyprodán a první lyžaři, 
sáňkaři a snowboardisté zaplnili sjezdové tratě u Hollószikly. Návštěvníci našich překrásných 
hor si ponejvíce pochvalovali noční lyžování, kdy na sjezdovky padá modravý odstín 
amezemských lamp. 

V avandivské nížině 
zatím vládne příjemné 
podzimní počasí, ze 
kterého mají vinaři 
radost. Ve sklípcích se 
již narazily první sudy a 
na kopci Nuoli pod 
větrným mlýnem ožívají 
sklípky bujarým veselím. 
Letošní ročníky vína 
Rebecca a Weidenau 
slibují mocně příjemná 

popitínkování. 
Avandivští, ale i 
sharlandští vinaři 
očekávají, že začnou svá 

vína prodávat  i v zemích Jižní galaxie. Novou značkou a tahákem na trhu by mělo být 
zejména víno nazvané KA – Kněžna Angelika, jehož patronkou je Angelika de Monte-Luc.  
  
                                                                                    David Michelangelo, vinař avandivský 



Vesmírné vize 
 

Langara o sobě v poslední době dává hodně vědět. Na posledním zasedání vlády a zároveň 
audiokonferenci dne 3.1.2015 přednesla velvyslankyně v RŘ Klára Saudková referát, ve 
kterém si všímá dynamického vzestupu této země, která aspiruje na jedno z předních 
postavení v Jižní galaxii. Paní Saudková si všimla i některých problematických věcí, na které 
již dříve upozornil i právní poradce vlády VU pan Steve Carrera. Tj. zejména otázky tzv. 
jurisdikce ve státě, který dosud tápe v mnoha právních otázkách a který posiluje své pozice za 
zády VU v zemích tradičního severního vlivu – viz. smlouvy Langara – Adamov, Langara – 
Juliánov. Problematická se rovněž jeví Langarou neustále nastolovaná otázka jakési 
militarizace a vybudování sil rychlého nasazení. Langara se v současnosti chce zaměřit 
zvláště na zvýšení své námořní síly, rozšíření železnic pro ní není zajímavé, protože v této 
oblasti nevidí případné vojenské využití. To si myslí paní velvyslankyně Klára Saudková. 
Vláda a zejména ministerstvo národní obrany si pozorně vyslechly tato slova a p. ministryně 
obrany p. Eva Daunová poté jednala za zavřenými dveřmi se svým generálním štábem, jemuž 
předsedá polní maršál Pepa Vytahovač.  Lze očekávat, že se VU pokusí posílením svých 
vojenských pozic čelit sílícímu tlaku této jižanské země. 
 

                                                                                                       Angelika de Monte - Luc 
Newcastle a přípravné testování ZOH  
 

    
 
Sportovní komise Větrníckého olympijského 
výboru (VOV) testovala první sportovní pomůcky, 
které by měly být použity při závodech ZOH v 
Elwingenu. Bylo rozhodnuto, že závodníci budou 
jezdit na tradičních lyžích a take na snowboardech. 

Snowboard bude veden provázky z obou stran, což umožní jeho pohyb ze strany na stranu. 
Snowboardistické disciplíny se budou odehrávat na nových závodních tratích, VOV rozhodl, 
že poskytne cvičné terény i do zemí JG. Pokud projeví zájem.  
Další disciplínou na ZOH v Elwingenu budou boby. Závodníci pojedou na singlu a také ve 
trojicích. Od těchto dvou disciplín si pořadatelé slibují velice zábavné závodění. Bobisté totiž 
nejprve poběží ke svým bobům a pak teprve se vydají na trať. I v tomto případě se pojede 
dvoukolově. To by mělo platit pro většinu snowboardových a lyžařských disciplín. Kromě 
běhu na lyžích – ten bude jednokolový. 
Firma Kajse začala vyrábět snowboardy, které jsou vytvarovány z velice tvrdého dřeva. Mají 
výborný skluz a vydrží i krkolomné pády. 
                                                                                                Jimmy Page, šéfredaktor Nuoli 



Ekonomická spolupráce Sever – Jih 
 
Nedávno uveřejněný langarský rozvojový program pozitivně oslovil největší větrnícké 
vědecké i občanské autority. Bylo rozhodnuto, že na první jižní univerzitu v Langaře nastoupí 
jedna z největších vědeckých osobností VU, dlouholetá redaktorka časopisu Sör-Szó, autorka 
mnoha odborných článků a bývalá ministryně zahraničních věcí VU, paní Selma Lagerlófová.  
Dále bylo rozhodnuto, že VU otevře obchod v langarském přístavu Langsterdam a převeze 
tam budovu banky (po opravě, aby tam nedělala ostudu). Věříme, že langarští představitelé 
tuto budovu schválí. Vláda VU zatím nechce uvolnit peníze na výstavbu nové budovy, 
všechny kapacity nyní věnuje na výstavbu nemocnice a gondolského metra. Je to vlastně již 
infrastruktura zimních olympijských her. 
                                                                                               Min. bez portfeje Hélios 
 
Přesun zemských ker? 
 
Větrnícká unie se vážně zamýšlí na ideou výměny kontinentálních desek. Největším důvodem 
k tomuto přemýšlení a zvažování pro a proti je prudký rozvoj metropole Gondoly. Toto město 
je v současnosti asi největší aglomerací na světě, zatím však nikterak nevyniká krásou, kterou 
se skví rošfórská Patricia. Kamenem úrazu je zvláště gondolské nádraží. Zde mají být vedle 
sebe koleje H0 a TT. Inženýři však dnes zjišťují, že při vytvoření stanice metra na stejném 
místě je vše docela komplikované. Měly by tam také vést koleje z Větrníkova. Proto navrhli, 
aby celé město Větrníkov bylo trvale umístěno v JG v Rošfórské říši a aby se kolejnice HO do 
Gondoly vůbec nenapojovaly. To však je docela odvážná vize, se kterou by musela v první 
řadě souhlasit samotná RŘ. Poslední zprávy spíše naznačují, že by na straně RŘ snad mohl 
být i zájem, na druhé straně – zřejmě se i v této zemi potýkají s prostorovými problémy. 
Muzeum iiilandu by však na oplátku přijalo stejně rozlehlé území RŘ. Tato myšlenka nám 
zatím blokuje kladné vyjádření k langarskému návrhu přesunu své kontinentální desky do 
iiilandu. Větrnícká unie by chtěla v této otízce se svými jižními protějšky jednat. 
                                                                             
                                                                                         Laczo Nielsen, předseda vlády VU  
 
 
 
Zprávy v kouli 
 

� Ministerstvo sportu Větrnícké unie vypisuje interní domácí i mezinárodní soutěž na 
logo ZOH.   

� Byl proveden úklid chaty Ingrid Tonnesen a projednán možný orientační program její 
svatby s rošfórským knížetem Havranem. 

� Gine Lollobridge se vyjádřil pochvalně k encyklopedii langarských osobností, 
považuje ji přesto za trošku nekoncepční míchanici staveb, osobností a sportovních 
oddílů. 

� V Havrányi probíhají přípravy na kopii velkého božího obrazu “Psí víno”. 
� Ministerstvo kultury a sportu VU nabízí Skogomadře a Mon Fereru věnování jedné 

cvičné lyžařské plochy pro trénink na ZOH v Elwingenu. 
 

                                                                                           Min. kultury VU Wabi Daněk  
 



 
 

Sovovské Dynamo a Království Kateřínské 
 
V iiilandu se chystá plnou parou další projekt. Po přestavbě Gondoly bychom rádi s přáteli z 
KK dojednali železniční propojení této země s naší a s oblastí, kde se bude zřejmě rozkládat 
sovovské Dynamo. Toto území by mělo být pod správou Sovova. Zemských správcem by se 
měl stát Broki Embro. VU se pokusí získat svolení s vypěstováním přírody a zasazením domů 
do terénu a napojení železnice do této oblasti. 
V další fázi bude následovat rozvoj havrányské kontinentální desky. Zde by mělo být mořské 
pobřeží a vysněná ZOO. 
 
Časový harmonogram těchto (a dalších) plánů je následující: 
 

� Dostavba gondolského metra a moderní Gondoly – do konce června 2015 
� Dostavba Dynama a jeho železniční propojení s Královstvím Kateřínským, Větrníckou 

unií a Havrányí – do konce června 2016 
� Železniční spojení přístavu Sharlroa s Newcastlem – do konce srpna 2016 

 
                                                                                     Young Seton, firma Kebne, Gondola 

 
       Nové země na obzoru? 
 
Větrníčtí představitelé jednali s 
představiteli Království Kateřínského a 
naznačili, že by velice přivítali vznik 
nového státu boha Péti. Zároveň také 
jednali s bohem Vildou a bohem Víťou o 
totémž. Tyto aktivity plně odpovídají 
vytyčenému směru zahraniční politiky VU 
a mají za cíl upevnit postavení zemí 
Severní galaxie. Uvidíme, jak ona jednání 
dopadnou. 
                Min. zahr. VU Trole Norsen                                


