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Ještě k letním olympijským hrám v Pupíkově
“Tak už to máme za sebou”, povzdechli si asi pupíkovští pořadatelé a větrníčtí spolupomahači.
Hry se vydařily, zkazil ho pouze incident s langarskými a skogomadrskými vojáky. Hlavně tedy
s langarskými. Koho by taky napadlo, že v době LOH se budou po Juliánově a Adamově
prohánět tanky....a že to vše bude dovršeno smrtí langarského vojáka?
A že bůh VU dostane hysterický záchvat?
Vyznamenali se také langarští fanoušci. Na několik
dřev na boží půdě zřejmě napsali mnohokrát “blb,
blb, blb...” Větrníčtí občané mají tušení, že to bylo
myšleno na J.M. Sharl Shaplina. Nápisy však byly
napsány v nadživotní velikosti, takže se zřejmě
jedná o veliké rouhání se bohu. Halelujá!

Zničený langarský obrněný transportér

Nechme však toho a zkusme vymalovat světlé
zítřky. Pro úplné dovršení a završení her bychom
však naléhavě potřebovali vědět, kdo to vyhrál
štafetu. Proč se nikdo nehlásí?

Eva Daunová

Probuzení ministerstva zahraničních věcí VU
Ministryně zahraničí VU Selma Lagerlófová se konečně probudila. Její ministerstvo se obrátilo
na Juliánov a napsalo jim nótu, ve které uvedlo dvě zásadní věci:
1) VU nebude obsazovat Juliánov a garantuje jeho samostatnost
2) V takovém případě Juliánov vypoví smlouvy se SFK a Langarou, v opačném případě
bude rozvoj JL svěřen JG a kontinentální desky budou převezeny do galaxie HB.
Ester Emelidoš na tuto žádost odpověděl pozitivně, a tak se skogomadrská vojska chystají k
odjezdu z této země. Větrnícká unie obdržela v minulých dnech žádost Skogomadry týkající se

natankování jejich letadlové lodi v přístavu Sharlroa (o tomto upřesnění se nemluvilo, ale je to
náš jediný přístav, kde lze tuto operaci provést). Ministerstvo obrany tuto žádost schválilo.
Kromě toho – telefonovali jsme ministerstvu zahraničí Adamova s tím, že bychom nebyli proti
vojenské přítomnosti SFK na jejich území. Skogomadra by odtud mohla dohlížet na
samostatnost obou špejlandských států – JL + AD. Langara tuto možnost nepotřebuje, má mít
v iiilandu svoje vlastní území.
Sharl Shaplin měl následně projev v Szentlászlószékesegyházu na zasedání vlády a prohlásil,
že VU zvažovala obsazení obou zemí, ale pouze v případě, že by se tam civilizovaný život
zastavil a vše odumřelo. Tlak států Langary a Skogomadry alespoň přinutil VU garantovat
těmto zemím samostatnost a je samotné probudit k aktivitě. To se podařilo.
Vyslání armády SFK a Langary do těchto
zemí bylo nešťastně naplánováno,
nicméně – Langara i Skogomadra jednaly
podle platných smluv. Skogomadra
neporušila nic, diskutabilní je pouze
překonání Mannerheimova valu, Langara
si však počínala jako slon v porcelánu.
“Toť vše”, uzavřel Sharl Shaplin a dodal:
“ Severní galaxie a iiiland se v současnosti
bouřlivě rozvíjí a rozhodně nepotřebují
válku. Spíše bych rád požádal všechny tři
nejvýznamnější země habrovanského
vesmírného okruhu o následující:
Přístavní promenáda v Sharlroa

a) Skogomadra: Navrhujeme společné
budování terénu pro vojenskou základnu skogomadrských vojsk (Termín – 12. –
13.11.2016). Důvod – pokud tam chce mít SFK vliv, nechť ekonomicky pomůže, pak
jejich přítomnost nebude nikdo zpochybňovat.
b) Langara: Prosíme o urychlené budování ostrova. Ideální by bylo, pokud by tento ostrov
měl po okrajích opravdové moře, ale není podmínkou. To se dá dodělat dodatečně (Jsme
ochotni celý ostrov pomocí zemětřesení někdy v budoucnu vynést nad hladinu – naučili
jsme se trochu ovládat přírodu)
c) Rošfórská říše: Jak jste na tom s Marianna Beach? Za necelých 14 dní k nám přijedou
inženýři z Amezenu rozšiřovat další železniční tratě. Nevěříme tomu, že byste již měli
relief hotový, ale co kdyby?

Prosím o co nejrychlejší reakce na tyto podněty.
Sharl Shaplin, president VU

Historie, smutná historie...
Na místě smrti langarského vojáka bude vztyčen malý pomníček. Bude ho financovat větrnícká
firma Kebne a jeho vztyčení zajistí Kuba Kubikula. Tímto rovněž žádáme adamovské
představitele, aby vyjádřili s touto naší aktivitou souhlas. Stačí telefonicky.
Větrnícké státní dráhy VÁV již naložily plný vagón cihel pro Langaru jako odstupné za
nechtěné usmrcení vojáka. Zároveň musíme sdělit světu, že docela zřetelně klesl počet věřících
Pavloslávistů. Mnozí prostě přestali věřit, neboť existence takového nervózního boha je

nepravděpodobná. “Věřil bych v boha, kdyby uměl tancovat a byl neustále v dobré náladě”,
parodoval jeden z bývalých věřících citát boha F. Nietscheho.
Kuba Kubikula, Funebral com.

Pembrokenshire
Větrnícká unie by recipročně - na oplátku, chtěla mít v Jižní galaxii také svůj ostrov. Dávným
snem našich stavitelů a hraběte Pepy Vytahovače je vybudování mohutného hradu ve stylu
božských anglických zámků a hradů. Měl by mít sevřenou zátoku s přístavem oblévaným
“rošfórským” oceánem. Toto vše však bude ještě v jednání s jižními zeměmi.
Vzorem pro název hradu, který rezonuje v myslích větrníckých stavitelů alespoň deset let, je
hradní zřícenina ve Walesu – Pembrokeshire. Větrnícká uni přidává k tomuto tradičnímu
božskému jménu písmenko “n”, tedy Pembrokenshire. Stavba tohoto hradního sidle by měla
začít již na podzim roku 2018 a potrvá přibližně 3 roky. Do té doby však musí firma Kebne
realizovat několik velkých projektů (stavba mrakodrapu Gondola, nádraží v Sharlroa, napojení
železničního spojení Gondola – Větrníkov – Avandiv, obranná bašta v Sharlroa, mlýn Sharlroa,
letiště Gondola.....) . Větrníčtí inženýři si také musí najít čas na pomoc Havrányi s přístavem
Bad Schandau a Schad Bandau. Je však možné, že výstavba podzemí Pembrokenshire začne
již dříve.
hrabě Samuel Ferguson, rodný přítel hraběte P. Vytahovače

Železnice HO kontra TT
Včerejší víkend strávili větrníčtí inženýři a stavitelé a architekti a ekologové opravdu perně.
Projektovalo se železniční spojení Dynamo, Větrníkov, Juliánov, Adamov, Gondola. Bylo
zvažováno několik možností. Mezi ně patřilo např: Zřízení visuté tratě TT přes město Větrníkov
ve výšce asi 10 cm, přerušení železničního okruhu a zaslepení jeho kolejí, likvidace všech kolejí
HO a jejich nahrazení TT a další varianty. Nakonec se architekti rozhodli pro následující řešení,
které navrhli havrányští inženýři:

Pokládání kolejí ve Větrníkově (vlevo) a skogomadrské letadlo v Lúthienu (KK)

Z kontinetální desky Větrníkovského regionu byly odřezány rohy a celá deska se posunula asi
o 10 cm na východ. Tím vznikl úzký úsek pro položení kolejí TT, které povedou přes železniční

nádraží ve městě Větrníkov. Juliánov se svojí zastávkou Altamira získá nové území asi 2100cm3
mezi nynějším větrníckým územím (část možná připadne Adamovu). Pod dálničním mostem v
Juliánově povedou koleje TT i HO. Stará trať povede zatím do Artisanu, TT koleje již spojí
Juliánov s Gondolským metrem – stanice 10. prachopadu.
Celá gigantická investice si vyžádá několik vyhýbek a asi 300 cm kolejí. Tím se přiblíží délka
železničních tratí číslu 30 metrů.
Znamená to, že v iiilandu budou nadále fungovat dva železniční typy kolejí a vláčků. TT – asi
25 metrů délky, HO – asi 4 metry délky.
Young Seton, Kebne, s.r.o.

Letadlo Skogomadry snad bude odlétat!
Vážení představitelé SFK. Chtěli bychom, aby vaše letadlo vyletělo do vzduchu. Chtěli bychom
jej umístit někam nad krajinu. Nemůžete poslat do Lúthienu na letiště své piloty? Prostě někoho,
kdo s tím umí odletět? A kroužit na jednom místě?
Jimmy Page, Nuoli

Nové stránky iiilandu!
Ministerstvo kultury VU získalo opravdu ohromné informace. WWW stránky iiilandu se
budoui v následujících měsících halit do nového hábitu. Tj. dostanou novou, modernější formu.
Prosíme všechny země JG a SG, aby zapřemýšlely nad svou reklamní plochou a prezentací a
dodaly redakci Nuoli co nejlepší fota a informace. Domníváme se také, že by bylo dobré doplnit
na titulní stranu všechny vlajky. Dobrý zdroj těchto vlajek má zřejmě Rošfórská říše. Nemůžete
nám je poslat i v elektronické formě? A zkuste spravit tu havrányskou – hvězda by měla být
nad křídly toho ptáka, jehož křídla jsou obnrácena vzhůru....
Možná by také stálo za to, aby se vytvořila i společná vlajka LOH či SHS (světové hry sportu).
Tradičně by měla obsahovat to SH a asi nějaký symbol ze SG. Prosíme všechny představitele,
aby případně podali Nuoli nějaký návrh.
Angelika de Monte – Luc, Nuoli

Blahopřání do Rošfórské říše a vyjádření vlády VU
Vážený pane králi Rošfóre II. Vigo, vláda VU blahopřeje Vám u příležitosti nedávných voleb
ve Vaší zemi a nově zvolenému Říšskému hejtmanovi Williamu Grissonovi k tomuto
jmenování. Rošfórská říše je naším tradičním přítelem, čehož si velice vážíme. Případnou
kritikou naší země z Vašich úst se vždy mimořádně zabýváme. Přejeme si, aby i nadále
panovaly mezi našimi zeměmi nadstandardní vztahy. Ujišťujeme Vás take v tom, že naše
sbližování se Sovovem v žádném případě nezpochybňuje Váš nárok na Svobodná Sovovská
města.
Sharl Shaplin a Demi Marten, president a předseda vlády VU

Sovovská armáda do iiilandského Sovova ?

Podle vyjádření nejmenovaného mluvčího vlády Sovova se armádní jednotky Sovova údajně
chystají dne (cenzura data kvůli případnému útoku SFK) na vstup do tohoto území. VU k
tomuto záměru nevydala žádné prohlášení.
Domníváme se, že by po určité zkušební době bůh Slim mohl znovu nabýt svéprávnosti. Tuto
případně znovu získanou svéprávnost by však měly posoudit také země, které mu ji odebraly,
tj. VU, Langara, Havrány.
Ministr. obrany VU Pepa Vytahovač

Sharlroa se těší na ZOH 2017
Už je to tady! Větrnícké město Sharlroa se poprvé ve své historii blýskne s pořádáním her. Ty
budou v příštím roce zimní a centre těchto radovánek bude Sharlroa. Odtud je to do zimních
plání Elwingenu co by kamenem dohodil. Sharlroa chce navázat na úspěšnou historii
předchozích ZOH, které se všechny odehrávaly
v iiilandu. Věříme, že budou pro naše sprotovce
výsledkově úspěšnější než tomu bylo na LOH
v Pupíkově, kde jsme vyhrály pouze jednu
bronzovou medaili.
Přikládáme foto ze závěru minulé zimní
olympiády, na kterém vidíte slavnostní
nastoupení sportovců na kateřínském jezeře
Loch Mullardoch.
Sportu zdar a tomu zimnímu zvláště!
Ema Destinová, redakce Nuoli
Vážení čtenáři, loučíme se s Vámi a přejeme hezké počtení. Jimmy Page, šéfredaktor Nuoli

