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Nová koncepce Gondoly a předměstí Gondoly - Elizabeth
Na poradě stavitelů metra byla lehce změněna stavební koncepce Gondoly a v územním plánu
se objevily některé novinky. Na pahorku za městem vyrostl malý větrný mlýn – dar Samuela
Fergusona, hraběte ze Sharlandu, hlavnímu městu. Na kapličce (větrném mlýně) vlaje
dvoustranná vlajka. Na jedné straně je vlajka VU, na druhé erb hradu Sharland. Ke kapličce
povede pouze jediná přístupová cesta – se starou částí Gondoly bude spojena mostem. Jaký
bude se zatím neví. Buď se postaví kamenný obloukový most nebo klasický dřevěný
trámkový. Záleží na finanční dotaci vlády VU, případně na finanční injekci od případného
mecenáše.
Kaplička dělí čtvrť La Défense od Elizabeth. V gondolském předměstí Elizabeth se dnes již
nachází jediná odkrytá stanice metra. Stavitelská komise rozhodla, že se nebude ovšem
jmenovat Central-Park, nýbrž úplně normálně – tj. Elizabeth - Central Park. Tímto
zpřesněním názvu by se měla usnadnit orientace turistům.
Young Seton – firma Kebne VU

Armáda se stěhuje do nových obranných prostor
Větrnícká armáda se pod vedením maršála Pepy Vytahovače pomalu odsouvá do dalších
ohromných prostor. Tam bude zakonzervována po vzoru božských blanických rytířů. Vyjde
na povrch v případě napadení nebo ohrožení Severních galaxií iiilandu. Je však třeba po
pravdě říci, že to v tomto případě bude mít mnohem snadnější než v případě dalších (i
tajných) větrníckých krytů.
Z bočních prostor metra se dá vyjet na světlo boží několika vchody, není tedy potřeba
odkrývat zeminu a nerušovat tak trávníkový či dokonce lesní pokryv.
Pepa Vytahovač – senator VU

Metro – VÁV
Vládní komise pro rozvoj iiilandu a stavitelé firmy Kebne se rovněž dohodli na koncepci
stanice metra 10. prachopadu. Tato stanice v sobě spojuje v podzemí i stanici železniční s

názvem Gondola – centrum. Bude zde končit vlak jedoucí z města Větrníkov. Lidé si potom
přejdou několik centimetrů po perónu do stanice metra 10. prachopadu, kde na ně již bude
čekat vlak metra.
Metro bude všude označeno cedulkami VÁV (Vitorlás Állami Vasútok), což v českém
překladu znamená “Větroňské státní dráhy”. Tento symbol však v současnosti nosí ve VU
veškeré železniční dráhy, bude třeba jej poněkud odlišit.
Ve stanici Gondola-centrum vznikl i malý památník na otevření této podzemní stanice. Na
podstavci jsou zde umístěna dvě železniční kola.

Gondola-centrum a Metro - 10. prachopadu

Nově vypěstované stromy u Poustevny (KK)

Angelika de Monte- Luc, Nuoli

Stromy, stromy, stromy...Elizabeth a vize hradu Pembrokenshire
Větrníčtí inženýři objevili vysoce efektivní způsob, jak vypěstovat rychle, košatě a levně
vzrostlé stromy. Nyní, na začátku měsíce července, budou zalesňovat rozsáhlé plochy v
Gondole – Elizabeth a také v Království Kateřínském.
Stavitelé se také pustili do úprav starých kasáren v Elizabeth a v podstatě tato kasárna srovnali
se zemí. Zemská deska zde byla rozřezána na dva kusy, které budou s některými opravenými
dřevěnými domky a garážemi předány do spřátelených rozvojových zemí v galaxii Bělkovice.
Ve staré galerii zde byly však objeveny některé naprosto jedinečné obrazy sovovských a
větrmníckých mistrů, které byly opatrně vyjmuty a odvezeny. Po dostavění metra a otevření
božského muzea iiilandu se začne stavět další větrnícký hrad. A proč najednou píšeme o
tomto hradu? A jak se bude jmenovat?
Ano, vážení čtenáři. Jeho jméno bude Pembrokenshire. Majitelem tohoto skvostu, který se
bude vypínat na vysokém skalním útesu, bude známá větrnícká osobnost – hrabě Pepa
Vytahovač. Hraběcí titul ovšem získá až při kolaudaci Pembrokenshire. No a na tento hrad se
přenesou některé vzácné obrazy, které dříve pobývaly na nedůstojných místech v celé
Větrnícké unii.
Sharl Shaplin, JM, prezident VU

Kateřínský hrad
.
Rekonstrukce Kateřínského hradu je dnes, na začátku července 2015, před dokončením.
Současný stav však není rozhodně konečný. Samotná hradní budova má velkou šanci se
rozrůst i do prostoru před sklápěcí most. Tím by se stal tento hrad jedním z největších na
světě. Firma Kebne se v nejbližší době spojí s kateřínskými staviteli a domluví se na další

případné spolupráci. Do Kateřína bude také převezena budova nádraží a celnice. Za zamrzlým
jezerem bude hranice se sovovským státem Brokiho Embra.
Dnes se na území Kateřínského království dodělává silnice E 5,5; která se stala největší
silniční magistrálou světa. Ještě chybí patníky, čáry a zbývá srovnat několik nerovností.

Rozestěvěna stanice metra Elizabeth

Turisté z VU na Kateříně

K určité chybě došlo však při pokládání zeminy jako podkladu pod koleje. Inženýři zde
zkoušeli nové technologie pokládání vrchní zeminy a krajinu docela zašpinili a zdevastovali.
No, snad to po sobě uklidí. Někteří občané VU již na tento neutěšený stav poukázali a tak
snad bude zjednána náprava. Někdo by za to však měl být zodpovědný. Policie VU nyní pátrá
po skupině stavitelů, kteří asi před čtvrt rokem navštívili Amezen, kde měli dávat při
instruktáži pokládání zeminy větší pozor.
Jimmy Page, Nuoli

Informace a otázky II. ZOH Hollószikla
Zimní olympijské hry v Hollószikle (VU) se budou konat v termínu 5.-6. září v galaxii ŠTB.
Příjezd sportovců se očekává již dne 4.9. odpoledne. Tento den bude možnost tréninku na
některých závodních plochách. Sportovci budou ubytováni v Gondole a na místa ZOH budou
dojíždět metrem a vlakem.
Jaké budou disciplíny?
Předsedkyně ZOH, ministryně obrany VU, Eva Daunová, poskytla Nuoli tyto základní
informace.
Disciplíny:
Sjezd (3 závodníci z každé země) Elwingen – VU
Slalom (3 závodníci z každé země) Elwingen - VU
Obří slalom (3 závodníci z každé země) Elwingen - VU
Běh na lyžích (3 závodníci z každé země) Hollószikla VU
Skok z můstku (3 závodníci z každé země) Lúthien – KK
Tříčlenné boby (9 závodníků z každé země) Hollószikla - VU
Singl boby (3 závodníci z každé země) Hollószikla - VU

Snowboard, slalom (3 závodníci z každé země) Hollószikla – VU
Biatlon (3 závodníci z každé země) zamrzlé jezero KK
Lední hokej (1 mužstvo z každé země) Gondola - VU
Poznámka: Sjezd, slalom, obří slalom, snowboard, tříčlenné boby a singl boby budou
dvojkolové disciplíny. Výsledky a součty kol budou uváděny v Excelu.
V příloze posíláme přhlášky na II. ZOH Hollószikla. Bylo by dobré poslat tyto vyplněné
přihlášky zpět do Gondoly do 20. srpna 2015. Organizačnímu výboru ZOH se tím ulehčí
značně práce. Děkujeme.
Otázka pro Langaru:
Ještě bychom potřebovali vědět, zdali nám naši
kolegové z Langary poskytnou hokejové kluziště.
Nebo si je máme zhotovit podle Vás?
Otázka pro Království Kateřínské:
Můžeme využít zimní stadion v Lúthienu a
skokanský můstek pro skok na lyžích a krajinu
kolem Vašeho zamrzlého jezera k biatlonu? A jak
se to jezero a pohoří jmenuje?
Otázka pro Amezen (bůh Mili):
Můžeme počítat s celkem 30 medailemi?
Zatím bezejmenné zamrzlé jezero - KK

Eva Daunová, předsedkyně výboru II ZOH

Vážení čtenáři,
loučí se s Vámi redakce časopisu Nuoli. Příští číslo bude již poolympijské.
Naše redakce bude spolupracovat ještě na výrobě přihlášek pro II. ZOH v Hollószikle,
obdržíte je za několik málo desítek minut.
Ema Destinová, Nuoli

