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LOH v Langaře - naděje i rozpaky
Větrníčtí sportovci se s velikou radostí zúčastní langarských letních olympijských her. Tuto
radost kalí jedině nepochopitelné zvýhodňování mužů, kteří mohou závodit téměř ve všech
disciplínách, zatímco na ženy zbyly jenom paběrky. Větrnícké ženy to považují za ostudnou
disriminaci a hovoří o rasismu. (Rasismus chápeme v iiilandu jako neodůvodněné
upřednostňování některého národa nebo pohlaví.)
Větrníčtí představitelé navštívili v
minulých dnech Sovov v galaxii
Holubí Zhoř a setkali se s tamními
sportovními celebritami. Dostali
svolení za Sovov závodit, neboť
jejich bůh pro pracovní vytížení
nemůže do galaxie Želiv na LOH
přijet.. Jak se na to tváří Langara?
Myslíme si, že tato varianta bude na
pořadu dne, pokud za Langaru budou
"házet" malí bohové. Větrnícký bůh
by pak házel za Sovov.
Co se týče disciplín - považujeme za Kryspach - dějiště LOH 2018
velice rozumné to, že máme hledat
mezi panáčky namísto toho, abychom si je nově vyřezávali. To je rozumný nápad. Na druhou
stranu - nelíbí se nám naprostý nedostatek atletických disciplín. Proč není na LOH např. skok
vysoký?
Takhle to vypadá, že si Langaráci vybrali disciplíny šité na míru pouze sobě. V Severní Galaxii
iiilandu se již rozběhly přípravné tréninky a závody. Soutěžilo se zejména v běžeckých
disciplínách. Zde jednoznačně vítězil Jimmy Hendrix, který je tak pro VU největším favoritem
sprintu. Tyto závody probíhaly za účasti sportovců Havránye a dvou malých satelitních států z
Galaxie Bělkovice.
Na vítězství ve sprintu však prý pomýšlí i slavná Veronika Niková, která všechny ohromila
svým úžasným vítězstvím ve sjezdu na ZOH v Sharlroa 2017.
Jimmy Page, šéfredaktor Nuoli

Nové nádraží ve Větrníkově
Po hubeném stavitelském období (V SG iiilandu se za celý rok postavil pouze mlýn ve Sharlroa,
železniční vechtr v Loch Mullardoch a krmelec v Elwingenu) se začíná opět blýskat na lepší
časy. Bude se přebudovávat areál kolem
hlavního nádraží ve městě Větrníkov. V nové
nádražní budově bude instalováno řídící
vyhýbkové centrum. Inženýři z Amezemu
však poněkud zchladili nadšení větrníckých
kolegů, neboť jim sdělili, že je naprosto
nemožné vměstnat všechna potřebná tlačítka
do jedné budovy. Prý je potřeba ještě
vybudovat nějaký sklopný panel. No,
uvidíme... V každém případě je jasné, že nové
větrnícké nádraží získalo nyní od vlády VU
prioritu.
Kuba Kubikula, železničář

Vlajky na úvodní straně www stránek
Někteří poslanci a senátoři VU vyjádřili
podivení na tím, že na úvodní stránce
www.iiiland vlaje pouze větrnícká vlajka. Věc
se zdá býti jednoduchá, stačí vlajku odstranit. Tak
jednoduché to však není, neboť rozevlátá větrnícká
vlajka je součástí nějakého staršího systému a její
zmizení je poněkud problematické. Navrhovali
jsme tedy doplnění naší vlajky vlajkami ostatních
států. Zde se také objevily nečekané problémy
týkající se vložení vlaječek a třeba i jejich rozevlátí
tak, aby byly v souladu s vlajkou větrníckou.
Nakonec jsme zatím tuto snahu po dohodě s
amezemskými inženýry stáhli. Možná, že by bylo
nejlepší domluvit se na nějakém znaku iiilandu
Nový krmelec v Elwingenském lese
nebo na společné vlajce, která by byla i vlajkou
olympijského hnutí. Očekáváme, že k nějakému konsensu by mohlo dojít při setkání států na
LOH v Galaxii Želiv.
V Severní galaxii převládá mezi vlajkami států barva modrá následovaná žlutou, v Jižní galaxii
je to barva červená následovaná bílou. Navrhujeme využít těchto barev pro vytvoření vlajky
iiilandu a OH. Stará zelená vlajka, kterou jsme se pokusili prosadit dříve, se zřejmě neujala.
Angelika de Monte - Luc, Nuoli
Zde bude stát nové nádraží

Skogomadra a Mon Ferero bojkotují LOH
Větrníčtí sportovci litují neúčasti Skogomadry a Mon Ferera na LOH, nicméně, trošku to
očekávali. Někteří členové větrnícké výpravy si naivně mysleli, že tyto dvě země nepodrazí své
dlouholeté langarské přátele. Ale stalo se.
Spíše překvapuje fakt, že vládní představitelé těchto dvou bojkotujících zemí byli Langarou na
LOH pozváni, zatímco představitelé VU nikoli. To je fakt zvláštní. Vždyť VU by v žádném
případě takový podraz Langaře neudělala. I náš předseda vlády Young Seton (ačkoli tedy na
LOH nejede, neboť nebyl pozván...) vyjádřil velikou podporu Langaře a přeje jí mnoho úspěchů
a žádné zádrhele při pořádání tohoto sportovního svátku. Místo Evy Daunové jede poprvé v
historii na LOH Selma Lagerlöfová, její současná náměstkyně.
Větrnícká unie nyní vyvíjí značné úsilí, aby
na LOH dostala některou ze zemí jako je
Juliánov, Adamov a Sovov. A doporučuje
Langaře, aby zkusila pozvat i Dakkarii.
Chováme se nyní k Langaře opravdu jako
přátelé a snažíme se svým diplomatickým
úsilím i o nemožné. V sobotu např. navštíví
juliánského prezidenta pana Estera Emelidoš
naše předsedkyně Olympijského výboru Eva
Daunová, spojili jsme se telefonicky i s
Adamovem a Sovovem. .
Skogomadrští představitelé nám v telefonu Kryspachské mosty
vítězoslavně sdělili, že prý ani Rošfórská říše
nejede. To je však velice nepravděpodobné a my tomu nevěříme ani za mák.
Proč se Skogomadra a její nohsled Mon Ferero snaží o pokažení her? Máme na to docela jasnou
odpověď. Tyto země jsou boží diktátorské režimy, kde rozhoduje pouze bůh. Chudák Retler a
hrdý Vinetou. I kdyby chtěli jet na LOH, tak nemohou. Nemají šanci hodit si kostkou a
rozhodnout se sámi.
Young Seton, předseda vlády VU

Nedáme svoji kůru zadarmo!
Blíží se den pravdy! Větrnícké fotbalové mužstvo již začalo s intenzivním tréninkem. Chceme
vylepšit naše nejlepší umístění ve fotbale na LOH. V Rošfórské říši jsme v roce 2013 vybojovali
bronz! Nyní chceme vystoupit aspoň o jeden stupínek výše.
Značné ambice mají i boxeři a judisti. Vybrali jsme opravdu staré "panáčky". Pouze se
obáváme, že Langara a Rošfórská říše do těchto disciplín nominuje již dříve speciálně upravené
zápasníky. Onen stříbrný zápasník z RR na poslední letní olympiádě v Langaře vypadal hodně
podezřele.
Co se týče štafet.... Naše ženská štafeta je jasným favoritem, chlapi mají menší ambice. Do
ženské štafety jsme nominovali to nejlepší, co máme. A to je opravdu nejlepší! Nakonec sice
nepoběží Veronika Niková, ( přece jenom dala přednost přípravě na sněhu), neboť se připravuje
na ZOH (věříme, že ZOH budou příští rok někde v Severní galaxii), ale i tak....když se podíváte
na soupisku, tak je jasné, že medaile bude.

A pravděpodobně ta nejcennější! Není možné, aby např. Irma Stády nebo Celesta Ozt neudělaly
ve štafetě smrtící trháky.
V maratonu můžeme pouze překvapit.
Ale i zde nedáme svoji kůru zadarmo!
Stejně tak ve sprintu. Jimmy Hendrix má
životní formu!
A jak na LOH dorazíme? Připlujeme na
renovované stříbrné lodi vyrobené v
loděnici v Sharlroa. Bereme s sebou
spoustu fanoušků, vlajek a několik aut s Náměstí v Kryspachu
poznávacími značkami. Aby nebyly
nějaké problémy s langarskou policií.
Naši fanoušci byli na všech OH celkem v pohodě. Až na ten neblahý incident s vlajkou, kterou
praštil jeden náš fanda do hlavy Skogomadráka, který ho první vyprovokoval. Pamatujete?
Vyklubal se z něj potom tajný, který byl ve službě!
Tak ....to letos nehrozí.
Eva Daunová, předsedkyně VOV

Jaké je zázemí her?
Jsou v Kryspachu obchody? Jaké tam platí peníze? Dá se tam něco koupit? Třeba ty úžasné
žluté krávy. Existuje tam stále jenom výměnný obchod? Jsou tam záchody? Naši panáčci kadí
jedenkrát denně, bude jich celkem asi 40, budeme tam tři dny......to je přibližně 120 hoven.....
Degen Dakkarský, úklid VU

Jakou nominaci bude mít Království Kateřínské a Havrány?
To je zatím veliká neznámá. Větrníčtí novináři se pokusili nenápadně pozorovat havrányské
sportovce, ale nevíme, nevíme. Na posledních
závodech v iiilandu jejich běžci nedopadli vůbec
dobře. Ale snad teprve naladí formu.
A přijde zase na řadu létající koberec?
A bude za KK závodit ve sprintu a ve štafetě Anna
Kateřínská? To by byla komplikace pro naše
medailové naděje.
Posíláme Langaře novou, opravenou nominaci. Do
štafety mužů byl omylem nominován Kuba
Kubikula. Má tam být ovšem Abbebe Bikila.
Opravené stíhačky

Ema Destinová, Nuoli

Chuligáni opět řádili
V minulých dnech museli větrníčtí inženýři,
stavbaři a uklízeči opět do práce. Na letišti v
Gondole byly poničeny dvě stíhačky (pachatel
neznámý) a naši detektivové zjistili, že byl také
roztřískán neznámým havrányským vandalem
větrný mlýn v Avandivu. Dnes už je vše
opraveno, ale stálo to mnoho zbytečného úsilí.
Katastroficky také vypadají patníky a kandelábry
kolem iiilandských silnic. Policie musí zavírat
nepozorné havarující řidiče do vězení v Sharlroa.
Jinak to nepůjde!
Opravený mlýn v Avandivu

Vážení čtenáři, uchovávejte nám svoji přízeň.
Jimmy Page, Nuoli

