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LOH Pupíkov klepou na dveře! 
 
V Pupíkově se horečně dokončují přípravy na LOH. Větrníčtí pozorovatelé museli konstatovat, 
že odklad her organizátorům rozhodně prospěl. S odstupem času uznáváme i fakt, že se 
Skogomadra zachovala docela rozumně, když odmítla jet na LOH v dřívějším termínu bez 
Rošfórské říše. Nyní věříme, (a havrányští představitelé také), že se her zúčastní nejen 
Skogomadra a Rošfórská říše, ale snad i Sovov Viléma z Rožmberka. 
Díky odkladu her byly některé disciplíny přesunuty na území Pupíkova. V cizích zemích (tedy 
ve Vu) se uskuteční pouze přespolní běh a pravděpodobně i sprint. Ten se zřejmě bude konat 
na stařičkém stadionu Františka Neptuna v Gondole. 
Pořadatelé si také uvědomují, že na těchto hrách bude asi nejvíce sportovců z celé historie OH. 
Původně se počítalo s účastí pouhých 6 zemí, nyní to vypadá na 8 zemí. A v každé disciplíně 
budou závodit minimálně 3 závodníci. Proto se hlavní organizátor her Jan Jan rozhodl, že 
některé disciplíny budou urychleny tzv. vypadáváním (maraton) a v některých se bude používat 
tří kostek. 
                                                                                                   Jimmy Page, Nuoli 
Nový vodní kanál a tvrdý trénink větrníckých sportovců 
 

Organizátoři již nejsou závislí na vodním langarském 
kanálu. Nový kanál vybudovala firma Kebne spolu s 
havrányskými staviteli a tato stavba je opravdu 
skvostná. Větrníčtí sportovci na něm již tvrdě a 
pravidelně trénují a snaží se vychytat všechny fígle tak, 
aby jižní státy neměly tentokrát šanci. Tím jim chceme 
vrátit naši porážku z poslední letní olympiády.  
Kanál má sklon 7o a vysokohluboké peřeje, trať je 
rozdělena několika zídkami do úzklých šlajsen. “Měli 
jsme trochu problém s loďmi. Nový tvar a uchycení 
magnetů se neosvědčilo, tak jsme posléze vzali v 
povděk langarský typ a zkopírovali jsme ho,” prozradil 

Nuoli Kuba Kubikula.  
V současnosti se dostavují tribuny kolem trati a břehy se osazují zelení (SZVU) zelení. 
 

Trénink na kanále 



                                                                                         Oliver Hardy, SZVU 
 
Příprava fotbalistů 
 
Ani ve fotbale nechce tentokrát VU hrát druhé housle. Na turnaj se připravuje úplně jiný tým, 
než který se zúčastnil posledních OH. Byly vybráni podsadití a prostorově výraznější fotbalisté, 
nepodceňovali jsme ani psychologickou přípravu. Hrači jsou vedeni tak, aby každý zápas hráli 
maximálně soustředěně, ma hřišti si připravují také osobitý rituál “haka”. Mužstvo se dávalo 
dohromady teprve nedávno, připrava původního národního týmu v galaxii Albena nebyla 
úspěšná, takže trenér sáhl po úplně jiných hráčích. Největší hvězdou týmu je kpt. James Cook 
a levé křídlo Roald Amundsen. 
 
                                                                                Hans Christian Morgenstern 
Střelba 
 
Na letošních LOH připravili pořadatelé také sportovní areal pro střelce. Tento areal má 
multifunkční význam. Havrányci přišli na to, že po skončení her jej lze využít jako letní kino. 
Je to perfektní nápad, protože celá přestavba bude v podstatě velice jednoduchá. Místo terčů se 
o zeď opře prostě tablet. Už se těšíme na první záznamy z LOH. 

 

 
Sharlroa roste..... 

 
V areálu jsou již postaveny dvě tribuny s kapacitou asi 50 míst. Další mobilní tribuna pojme 
dalších 30 diváků. Mobilní tribuny jsou jednou z dalších moderních inovací LOH. Pupíkov 
neumožňuje využití a usazení nějaké super megalomanské tribuny, a tak pořadatelé přišli s 
nápadem tribun menších, ale zato mobilních. 
Pod tribunami, v jejich zadní spodní části, se nyní instalují Toy-ky. Je to velice prozíravé, neboť 
při takovém množství diváků by byly třpytivě zelenkavé trávníky kolem tribun po několika 
hodinách soutěží hodně do hněda. 
 
                                                       Arthur Ransome – velitel tankového vojska VU 
 
Ambice VU jsou obrovské 
 
“Větrnícká unie se chce dostat na těchto hrách na první místo národů v LOH. Zatím jsme 
nejlepší pouze v ZOH a ZOH+LOH dohromady, houževnatě však trénujeme, abychom z pozice 
prvního místa odsunuli vychloubačnou Langaru. Ta ztratila sympatie VU a HA zvláště potom, 
co Raymund z Chýše chtěl pro Langaru více mist v olympijských disciplínách, neboť její 

Střelecký areál Pupíkov 



sportovci jsou prý nejlepší. Takže náš cíl je jasný. LOH v Pupíkově budou pro nás úspěšné 
pouze tehdy, pokud vyhrajeme alespoň 3 zlaté medaile. Pokud si Langaru pohlídáme a ona 
nevyhraje ani jednu, tak jsme v čele!” řekla Eva Daunová, předsedkyně OVVU. 
 
                                                                  Eva Daunová, předsedkyně OVVU  
 
Nedostatek vlajek 
 
Prosíme státy jako je Mon-Ferero, Skogomadru a Království Kateřínské, aby pořadatelům LOH 
v Pupíkově zaslaly elektronicky své vlajky. Hry si zaslouží být ozdobeny a státní vlajky jsou 
největšími symboly. 

 
Měla by se vymyslet take oficiální 
vlajka OH. V čase konání her by mohla 
vlát v boží velikosti na božím domě. 
Severní galaxie (VU + HA) se v 
minulosti pokoušely vymyslet vlajku a 
symbol, který by charakterizoval iiiland 
jako celek. Tato vlajka však příliš do 
srdcí panáčků nepronikla. VU navrhuje 
setkání představitelů všech zemí, tj. 
setkání hned po LOH, na kterém by se 
otázka vlajky prodiskutovala. Bylo by 
báječné, kdyby již na dalších OH vlála. 
Selma Lagerlöfová v pověření za Jana 
Jana 
                                                                                                       
Policie? 

 
Havrány navrhla Rošfórské říši, aby během LOH zajistili jejich policisté pořádek během 
exponovaných fotbalových zápasů. Rošfórská říše tuto nabídko odmítla s tím, že si vlastní 
chuligány z Patricie pohlídá sama už doma a na LOH je vůbec nepustí. Alespoň tak tomu rozumí 
větrníčtí novináři, kteří mají tuto zprávu pouze z druhé ruky. 
VU Havrányi doporučila, aby požádala o tuto policejní službu Skogomadru. Tato země by 
mohla být při fotbalovém utkání obou gigantů Langary a Rošfórské říše neutrální a policejního 
dohledu by se tedy měla zhostit dobře. Havrány však na tento návrh nepřistoupila a tak není 
jasné, kdo bezpečnost disciplin ohlídá. Disciplíny na území VU jsou jasné, ty si pohlídají 
větrníčtí policisté, ale kdo sportovce ohlídá v Pupíkově? 
 
                                                                                              Carl Sheithauer, policie VU 
 
Adamov a Juliánov v iiilandu! 
 
Dne 25.9.2016 došlo k historicky velice významné věci. Do iiilandu byl převezen Adamov i 
Juliánov. Větrnícké inženýry překvapila perfektní zachovalost všech budov. Dlouhá léta v 
božím sklepě jim naprosto neuškodila. Adamov souhlasil s novou stavitelskou koncepcí VU a 
větrníčtí inženýři se tedy hned po LOH pustí do přebudovávání Adamova s tím, že staré budovy 
se zařadí do vitrínek a vytvoří vlastně skanzen a zbytek se vsadí do nové krajiny při maximálním 
zachování vzájemného tradičního rozložení budov. První větrníčtí turisté si s  

Olympijský Pupíkov dokončil pokrytí střech 



 
Náměstí Magadaleny Koňské - Juliánov 

 
velkým  nadšením prohlédli radnici v Artisanu, která je mnohými považována za nejkrásnější 
budovu na světě. Obdiv také sklízí náměstí Magdaleny koňské v Juliánově. Zde přestavba není 
zatím aktuální, neboť jsme ještě o tom nejednali s Juliánským panem prezidentem Esterem 
Emelidoš.   
 
                                                                                       Demi Marten, předseda vlády VU 
 
Sharlroa je druhý kandidát na pořádání OH v roce 2017!  
 
“Větrnícké město Sharlroa se tímto přihlašuje ke kandidatuře OH v roce 2017. Tyto hry by byly 
zimní a pro svoji kandidaturu máme tyto důvody”, řekl Paavo Nurmi, starosta města. 
 

1) Lehká vlaková dostupnost zimních areálů v Elwingenu (vlakem přes 3 stanice – přímé 
spojení 

2) Po letních OH by měly následovat zimní a v JG žádná země zatím není schopná ZOH 
uspořádat kvůli nedostatku hor a sněhu 

3) Organizátoři by v případě zvolení  připravily nový sněhový areal pro slalom a jízdu na 
boulích 

4) Myšlenka uspořádání LOH ve Svobodných sovovských městech by mohla rozpoutat 
vášně a některé země by mohly tyto hry bojkotovat (VU rozhodně ne). Domníváme se, 
že je rošfórská idea uspořádání her ve Svobodných sovovských městech chválihodná, 
na tuto iniciativu je však ještě brzy.  

         
                                                                                   
                       Paavo Nurmi, starosta města Sharlroa 
                                                              s podporou min. zahr. věcí VU Selmy Lagerlöfové 
 
                    Znak města Sharlroa 

Artisanská radnice - Adamov 


