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Olympijské hry za rohem 
  
V přístavním městě Sharlroa probíhají od začátku srpna horečné přípravy na ZOH 2017. 
Organizátorům se do příprav ovšem vloudily některé “chybičky”. Naši novináři např. zjistili, 
že z Amezemu přijel vlakem pouze omezený počet medailí. Přijelo jich celkem 27, ačkoli na 
ZOH 2017 bude celkem 11 disciplín. Čtenáři nechť si spočítají, kolik jich tedy chybí. A nyní 
se tedy, na poslední chvíli, dovytvářejí v Amezemu zbývající kusy.  
Původně se také myslelo, že na kopci nad městem vyroste nový větrný mlýn. Ale větrníčtí 
stavitelé jsou toto léto ve velkém skluzu. Nakonec budou zřejmě strašně moc rádi, pokud 
zvládnou do začátku her vybudovat alespoň sharlrojské nádraží. Prvořadé totiž bylo 
vybudování železničního propojení s rošfórskou Mariana Beach a postavení nádraží v 
kateřínském Loch Mulardoch. Tento plan byl úspěšně splněn a také se podařilo zhotovit nádraží 
ve Sharlroa – Mulin Rouge. Zde se dnes na skále tyčí hodně pitoreskní železniční stanice. 
Cestující, kteří se chtějí dostat na nástupiště, musí mít odvahu a horolezecké zkušenosti. 
                                                                                                                 Jimmy Page, Nuoli 
Velké železniční přestavby 

Odborníci z Amezemu zapojují v dnešních dnech 
vyhýbkové přestavníky ve Větrníkově, v 
Gondole a Newcastlu. Tato inovace bude 
znamenat velké zmodernizování železnice v 
iiilandu.  Hlavně se tím zrychlí spojení mezi 
Mariana Beach a Gondolským metrem. Na této 
trati bude jezdit Superexpres Margon, který bude 
stavět, kromě výchozí a konečné stanice, pouze 
ve Větrníkově, Avandivu a Lúthienu.  
Dalším Superexpresem bude sharlrojský Shabad, 
který bude spojovat Sharlroa s havrányským 
Krákowem (a později až s přímořským Bad 
Schandau-Schad Bandau). Tento rychlovlak 
bude zastavovat na své cestě pouze v Avandivu a 

Krákowě.                                                 Kuba Kubikula, žel. Expert VU                                                                                                          
 
Už je to tady! 

Otevření železnice M. Beach - L. Mulardoch 



 
Větrnícké katastrofické scénáře vývoje zahraniční politiky se opět vyplnily. Skogomadrská 
vojenská posádka nezměnila totiž své postavení v těsné blízkosti iiilandu (přitom mohla změnit 
své stanoviště a odsunout se do Adamova nebo dokonce do VU (viz. Nuoli č. 30). A dále 
provokovala svojí přítomností obyvatele Větrnícké unie a havrányského Pupíkova. (Posádka 
Skogomadry k němu téměř přiléhá!). V minulých dnech se do její blízkosti přesunulo přibližně 
4000 sovovských bojovníků. Hrozí tak nebezpečný konflikt, neboť obě zmíněné země jsou 
fakticky ve válečném stavu. Škoda, že Skogomadra nereagovala na dřívější větrnícké velice 
vstřícné nabídky. Takto sama zapřičinila nebezpečné vyhrocení situace.  
V případě, že zde propukne válečný konflikt, přidá se VU na stranu toho, kdo konflikt 
nevyprovokuje.  
Generální štáb VU rovněž zvažuje vyslání dvou válečných lodí do vod sousedících se 
Skogomadrou, aby se tak vyrovnala nevyvážená vojenská situace přetrvávající díky dnes již  
neodůvodněné přítomnosti skogomadrských vojsk v těsné blízkosti iiilandu.  
   
                                                                              David Michelangelo – ministr obrany VU 
 
Příprava větrníckých sportovců na  ZOH 
 
“Letos to konečně vyjde”, slibují větrníčtí sportovní komentátoři a myslí tím celkové vítězství 
Větrnícké unie na III. ZOH ve Sharlroa. I řada dalších zahraničních experůt je zajedno v tom, 
že VU bude letos na hrách výjimečně silná. Tak tedy…..kde by mohli Větrníčáci urvat medaile? 
Tradičně určitě v běhu na lyžích (z minulých ZOH již máme v této disciplině 2 x zlato) a pak 
téměř určitě v nové disciplíně boule. Zde budeme mít velkou výhodu delšího tréninku (ostatní 
státy budou tuto disciplínu moci trénovat až od pátku v předvečer her). 



 
Nová sypaná nástupiště ve Větrníkově 

 

Dalším želízkem v ohni bude tradičně sjezd a oba slalomy. Pokud se však her zúčastní i 
Adamov, tak šance VU poněkud klesají (A Adamov vážně pomýšlí na účast na ZOH!). Větrníčtí 
sportovci se také chtějí zaměřit na trénink nasedání do bobů a vrátit tak nepříjemnou prohru na 
II. ZOH 2015 v Hollószikle Langaře. 
Jedinou problematickou disciplínou tak zústává pro VU hokej. Je bohužel známou skutečností, 
že větrníčtí sportovci nezvládají kolektivní sporty.    
A podle jakého klíče se bude realizovat větrnícká nominace? Zvučná jména, jako jsou Ingemar 
Stenmark, Josef Rychlý nebo Nick van der Laa nebudou mít letos automaticky přednost. O 
všem rozhodnou až závěrečné tréninky…. 
 
                                                                                Eva Daunová, min. kultury VU 
 
Kdo se zúčastní ZOH? 
 
Zatím přicházejí přihlášky na ZOH pouze sporadicky. Mnohé země to však nechávají až na 
poslední chvíli. Telefonicky přislíbily účast země Adamov, Kateřínské království, vážně 
uvažuje o účasti i Sovov.  
Neúčastní se pravděpodobně Juliánov, Armengar a tradičně asi i Skogomadra. 
Jistou účast ohlásila Rošfórská říše, Langara, Havrány a Větrnícká unie. O Mon Fereru zatím 
nemáme žádné zprávy. Ideální by samozřejmě byl počet osmi zemí, již kvůli hokejovému 
turnaji. 
                                                                                Angelika de Monte – Luc, Nuoli 

Nádraží v Sharlroa - výstavba 



 
Osvícené letiště v Gondole 
 

Gondolské letiště O´Briena dostalo do 
vínku nové osvětlení. Uprostřed přistávací 
plochy září žlutá světla, která jsou 
lemována dvěmi modrými. Přistávání 
letadel je i tak poměrně složité, zvláště v 
případě, že piloti zkouší přistávání naslepo, 
pouze podle navigace kontrolní věže. Horší 
situace je ovšem v kateřínském Lúthienu, 
kde letadlo při přistání musí těsně míjet 
vrcholky přilehlých kopců a také věže 
větrníckého Sharlandu.  
 

                                                                               
Young Seton, min. zahr. věcí VU    

 
Další zprávy 
 
V sobotu 26.8.2017 přišly do ústředí přípravného výboru ZOH v Sharlroa zbývající medaile z 
Amezemu. Přípravný výbor zatím nepočítá s vytvářením sportovních diplomů. 
 
Sněhový svah určený pro závod boulí je zatím v nevyhovujícím stavu. Po velké oblevě v 
posledních dnech přišel silný mráz a dráha popraskala. Pořadatelé nyní opět zasněžují, nyní 
odlehčeným sněhem (tmelem). Před tím napadal tmel těžký a ten se ukázal být nepříliš 
vhodným. Tak uvidíme, jak nakonec dopadne počasí a jak se závodníkům na takto připraveném 
povrchu pojede. Havrányští sportovci tvrdí, že dráha nepřipomíná boule, ale spíše ďůlky. 
 
Nádraží v Sharlroa se staví, s t a v í , s   t   a   v   í, ale tempo stavby je zpomalené. 
 
Při otvírání železničního přejezdu do Loch – Mulardoch - Mariana Beach zahrála větrnícká 
skupina Uriah Heep. Nádraží v Loch Mulardoch se bude perspektivně zvětšovat, nyní má pouze 
jednu kolej, ale vyhýbka je již připravena. Škoda, že nádraží zlikvidovalo menší obilný lán.  
 
Asi čtrnáct dní hledali větrníčtí a havrányští myslivci a chovatelé ztracené stádo všech jedenácti 

iiilandských koní. Nakonec bylo stádo úspěšně 
nalezeno za Pupíkovem. 
 
 
Inženýři z Amezemu opravili přes deset 
železničních přejezdů v celém iiilandu. Patří jim 
ohromný dík za zvelebování naší krajiny. Propojili 
takí inženýrské sítě tak, že z gondolského ústředí 
se již mohou zastavovat a spouštět vlaky metra a 
samotný vlak metra může vyjet na povrch a 
pokračovat dale jako rychlík Margon až do 
Mariana Beach. 
 

Leiště O´Briena – Gondola    

Nový železniční přejezd mezi Adamovem a Juliánovem 



Mrakodrap v Mariana Beach prý obdrží v nejbližší době vnitřní vybavení. To bude úžasné, 
protože přes zaskleněné stěny bude vidět, jak lidé v iiilandu žijí! Nepodařilo se ovšem zatím 
realizovat osvětlení bazénu. 
 
Větrnícká sportovní asociace nadšených amatérů vymýšlí v současnosti pravidla tenisu. Idea 
zajímavé hry je již na světě. Teď ještě realizace. “Hned po ZOH na to skočíme”, slibuje Oliver 
Hardy, který se stal mecenášem tohoto projektu a jehož podrobnosti jsou udržovány  v tajnosti..  
 
                                                                                                                Ema Destinová, Nuoli 
 
Poslední zpráva 
 
Vážení sportovci a příznivci sportu! Sharlroa se těší na ZOH 2017. Hotely jsou připraveny, 
veškerý komfort je k dispozici. Bezpečnost her bude zajištěna, v případě účasti Skogomadry a 
Sovova bude klid hlídat ještě větrnícká armáda spolu s policií. Nepředpokládáme, že by nyní 
Langara narušila svojí vojenskou přítomností hry jako v minulém roce, v případě účasti 
langarských sportovců nebudou tedy bezpečnostní opatření zvýšena.    
 
                                                                                    Young Seton min. zahr. věcí VU 
                                                                                    David Michelangelo, min. obrany VU 
                                                                                    Pepa Vytahovač, min. bez portfeje VU  
 
 


