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Sharlroa – přístav zaplavilo moře! 
 

Sharlroa zažilo na začátku měsíce února roku 2016 velké zemětřesení. Nejhůře dopadl Moulin 

Rouge. Celý tento objekt se zřítil ze skály a pod jeho troskami sténali čtyři sharlroiští občané. 

Po abnormálně vysilující záchranné akci byli všichni tři vyhrabáni z trosek a vrtulníky 

převezeni do gondolské nemocnice. Dnes jsou již všichni tito bývalí pacienti zdraví, ale i dnes 

mají psychické problémy středně těžkého rázu a vždycky, když se něco pohne, tak jim je špatně. 

Při tomto zemětřesení zalila následná tsunami shralroiskou kotlinu a moře dosáhlo až ke 

městským skalám. Větrníčtí stavbaři počkali, až se mořská hladina uklidní a během tří týdnů 

usilovné práce vytvořili hrubou stavbu přístavu. Sharlroa se tak stal po Patricii prvním 

přístavem s mořskou vodou. Známým přístavem je rovněž langarský Langsterdam, v tamějším 

přístavu je však voda zakalená a neprůhledná. Přístavní vody Sharlroa jsou zatím poměrně čisté. 

V hloubce u dvou pilotů se prohání barevné rybky a blízko nich se dokonce zabydlil žralok. 

 

 
Teď ještě vhodný vítr... 

 

Do Sharlroa zatím míří proud utečenců z pevniny. Nejsou však mezi nimi Mu-Slimové. Tento 

poloostrov není však příliš rozlehlý a tak se někteří noví obyvatelé z Avandivu, Gondoly a 

Větrníkova  rozhodli vyhloubit si obydlí ve všudepřítomných skalách. Nová výstavba 

přístavních baráků ještě nezačala a brzy zřejmě nezačne. Prim má zatím výstavba nádraží a 

Přístav v Sharlroa zabydlily lodě 



pokládání kolejnic. Během jednoho měsíce by měly být uvedeny do provozu další dvě 

železniční iiilandské tratě: 

 1)  Avandiv – El-Kapitán – Newcastle – Moulin Rouge –  Sharlroa, tj. cca 50 dm (převýšení 

asi 10 cm)  

 2)  Sharlroa – Newcastle – Hollószikla  -  Elwingen – 48 dm (převýšení asi 18 cm) 

Nezbývá než popřát sharlroiským, aby se jim v bouřlivě se rozvíjejícím přístvu líbilo. 

 

                                                                                                 Ema Destinová, redakce Nuoli 

 

 

Fotbalový turnaj v Gondole 
 

V sobotu 7.2.2016 se spolu na gondolském stadionu Muinéllim spolu utkaly tři fotbalové týmy 

Severní galaxie iiilandu. Větrnícká unie v tomto klání těsně zvítězila a navázala tak na úspěch 

své fotbalové reprezentace, která na rošfórských LOH v roce 2011 získala bronzové medaile.  

Výsledky zápasů:     Větrnícká unie – Království Kateřínské   4 : 2 

                               Království Kateřínské – Havrány             0 : 1 

                               Větrnícká unie – Havrány                       2 : 2 

 

Poznámka: Větrníckou reprezentaci tvořili fotbalisté MOOKD Sharlroa 

 

Zdá se, že nejlepší fotbalový tým SG je Větrnícká unie, zatímco hokej ovládá Havrány, která 

získala na posledních ZOH titul hokejového mistra světa. 

Větrnícká unie by ráda změřila síly i s některým týmem Jihu. Chtěli bychom hrát zejména s 

Armengarem a Skogomadrou. Mají tyto země o přátelské utkání s VU zájem?        

 

 

Větrnícká unie chce utvořit v nejbližších dnech svoji vlastní pravidelnou fotbalovou i 

hokejovou ligu. A zdá se, že tento nápad není pouhým mlácením slámy: 

VU chce nabídnout účast i Havrányi ale zahájí ligu i při případném odmítnutí tohoto nápadu ze 

strany havrányské fotbalové a hokejové asociace. 

 

Fotbalovou ligu by hrály tradiční větrnícké týmy: Kebne Gondola, Kajse Větrníkov, Zebu 

Elizabeth,  MOOKD Sharlroa, a nově Vinné sklepy Avandiv a Metro Gondola. 

Hokej budou hrát sportovci zimních středisek: HC Ounasvaara, HC Elwingen a HC Hollószikla. 

 

                                                                                  Eva Daunová, předsedkyně VOV          

 

Nové perspektivy iiilandu 
 

Větrnícká vláda na svém pravidelném zasedání na začátku měsíce února vytyčila některé 

otázky, na které by ráda dostala odpověď. Odpovědˇ samozřejmě není povinná, VU ponechává 

každému dotazovanému státu právo neodpovědět: 

 

1) Otázka pro Mon Ferero a Armengar: Chcete mít své iiilandské webové stránky? Pokud 

ano, tak nám napište základní údaje o Vaší zemi a pošlete nám několik fotografií. 

2) Otázka pro Rošfórskou říši a Langaru: Jak jste na tom s výstavbou svého iiilandského  

teritoria? 

 



 
Občané iiilandu nad septikem 

 

Jaro se blíží, jaro je tady! 

 
V Avandivu pod horou Nuoli už konečně cítí jaro. Vinaři již připravují auta, kterými chtějí 

svézt loňskou úrodu jakostního vína značek Rebeka, Henlein a Weidenau do připravených 

restaurací. V havrányských Havránykách se zase chystají na nové značení turistických cest a 

tradiční slavnost vykydání septiku.  

                                                                                      Kuba Kubikula, občan VU 

 

LOH Havrány 2016 

 
Havrányští představitelé se již začínají pomalu zamýšlet nad připravovanými LOH, které by 

měly proběhnout v Krákowě. Proslýchá se, že by některé disciplíny měly být technicky 

podobné těm zimním. Ale nechme se překvapit. Světový trend je však takový, že pomalu 

odsouvá do pozadí disciplíny, které spoléhají na štěstí a vice upřednostňuje um, taktiku a 

strategickou vyspělost.  Větrníčtí sportovci mají před sebou jasný cíl. Obhájit stání na  

nejvyšším piedestalu národů, který znamená nejúspěšnější sportovní stát světa. V součtu 

výsledků LOH a ZOH se jim to zatím daří.   

 

Už je čas, aby VU zase ukázala, co v ní je. V posledních letech nebyla honba za medailemi ve 

VU tak veliká. Snažili jsme se spíše o hladký průběh her, spokojenost všech návštěvníků a o 

zviditelnění iiilandu. Nyní, když nebudeme pořadatelskou zemí, teprve nastane čas 

maximálních výkonů a světových rekordů. Langaro, těš se. Nechť nám závody v duchu fair-

play ukážou, kdo je skutečným mistrem nejenom zimních, ale i atletických disciplín. 

 

                                                                                                  Ti, první olympijský vítěz VU   

 

 

  

Bílé auto na náměstí Madony - Avandiv VU 



Obrloď 
 

Havrányci staví první oceánskou loď ohromných rozměrů. Měla by sloužit ryze vědeckým 

účelům. Havrányští inženýři použili novou hmotu pro tvarování trupu. Je z tvrzeného 

polystyrénu. To se líbí i větrníckým inženýrům, kteří plánují rozšířit rovněž větrnícké, tentokrát 

válečné loďstvo a dávají tímto na vědomí všem ostatním státům, že použijí v budoucnu právě 

tento material pro vyrovnání náskoku Langary a Skogomadry. “Nový přístav potřebuje rovněž 

novou válečnou flotilu”, řekl maršál 

Christian Morgenstern, který je považován 

ve VU za velitele válečného loďstva. “Staré 

větrnícké loďstvo budí zatím pouze 

posměch”, dodal.  

 

To je sice pravda, ale alespoň je 

bojeschopné, což se nedá říci o dokonalých 

lodích Skogomadry. “Toto loďstvo je tak 

dokonalé, že bude hledat všechny možné 

způsoby, jak se vyhnout případému boji a 

proto nepředstavuje pro Sevenrí galaxii 

iiilandu žádnou větší hrozbu”, pokračoval ve svých úvahách maršál Morgenstern na večírku 

admirality, který se konal minulý týden ve výškové restauraci Rokoko v gondolském 

mrakodrapu.   

 

Novinářům z naší redakce se povedl husarský kousek. Povedlo se jim tuto loď vyfotit v polední 

pause, kdy místo pracovníků havrányského přístavu Bad Schandau a Schad Bandau pobíhalo 

po palubě pouze jedno prase. 

 

                                                                                                        Jimmy Page, redakce Nuoli 

 

Zpráva z boží meditace 

 
Já, Angelika de Monte – Luc jsem měla včera v chrámu Omývání páně na hoře Paoli nad 

Avandivem barevné pozitivní vidění a spojila jsem se s bohem. Ten mně řekl: 

 
“Dne 10. června 2016 v 18 hodin  se bude konat ve šternberské restauraci Expedice boží 
výstava, které se rovněž účastní někteří Vaši iiilandští umělci. Bude zde hlavně propagováno 
město Pupíkov a havrányský Edgar Degas zde bude vystavovat své báječné obrazy”. 
 

Pak vidění zmizelo ale nás v redakci Nuoli následně napadlo: 

 

“Nezorganizujeme někdy v příštím jaru výstavu iiilandských hradů na božím šternberském 

hradě? Sehnali bychom na to snad i peníze a byla by to dobrá propagace našeho světa. Hrady 

by se daly lehce převézt a účast JG a SG by byla rovnocenná? Co vy na to?” 

 

                                                                             Angelika de Monte-Luc, redakce Nuoli   


