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Nové mapy iiilandu 
 
Pepa Vytahovač a Samuel Ferguson sice už dlouho na hradě Sharland pouze polehávají a téměř 
nic nedělají, nyní však přišli s překvapivou iniciativou. Ano, iiiland se bude fotit seshora 
pomocí dronů! A pak se ze snímků udělají mapy. To se bude týkat všech kontinentálních desek, 
problém je pouze s hrady a dalšími objekty, které nepřisedají přímo k iiilandské pevnině. Proč? 
“No, protože při jejich zmizení by mapy byly poněkud zavádějící”, vysvětlil Emě Destinové z 
Nuoli jeden z aktérů nápadu, Pepa Vytahovač. “A proč by hrady měly třeba zmizet?” “Protože 
si je třeba může transcedentálně přemístit Skogomadra”, vysvětlil Pepa.  
“Jak bude vypadat snímkování pomocí dronů?” “Obrátíme se na Adamov a jeho inženýry. Oni 
mají k dispozici selfíčko na vysoké tyči. To budou naše drony,” pokračoval Pepa Vytahovač a 
v hlavě mu zasvítilo bystré světélko. 
Další malý problém bude s Kryspachem a s městem Sharlroa. Zde se asi budou muset 
odmontovat skříňky, aby drony mohly snímkovat tyto objekty přímo shora. 
“Vše v pohodě vyřešíme, mapy budou. Žádné strachy”, doplnil Pepu Samuel Ferguson a jal se 
čistit havrányské vitráže ve druhém patře svého hradu Sharlandu. 
 
                                                                                                          Jimmy Page, Nuoli 
Covid 2020 
 
Na nádraží Větrníkov - koronauti 

V iiilandu se v posledním prázdninovém 
měsíci objevilo několik ohnisek Covidu 2020. 
Je to nová choroba, která se nejprve objevila 
ve městě Větrníkov. Projevuje se svěděním 
těla a nočním blábolením. Jejím původcem a 
roznašečem byla zřejmě divoká prasata, která 
se volně pohybují v polesí Katona. Zde je 
zároveň vojenská základna Rošfórské říše a 
tak je pravděpodobné, že i někteří vojáci 
tohoto státu by mohli býti pozitivní na Covid 
2020. Pro občany města Větrníkov bylo 
nařízeno nošení roušek ve veřejné dopravě, nestýkat se osobně s prasaty a pokud možno 



zůstávat pouze v restauracích a doma. Neškrábat se a v noci nespat. Po ulicích se mají občané 
pohybovat pouze poklusem. Doporučuje se také modlení ve větrných mlýnech za to, aby Covid 
2020 odešel do Skogomadry. 
Mezitím se však Covid 2020 objevil i v Avandivu, na druhé straně Keletského zálivu. Asi jej 
tam roznesli turisté, kteří cestovali vlakem. V sovovském Montesu a Dynamu zatím tato 
choroba nebyla diagnostikována. Pod Szentlászlószékesegyházem však jeden závodní kůň 
ztratil čich a chuť a tak je podezření, že se tato nemoc přenáší i na koně a asi i na soby.  
“Snad Covid 2020 nedostanou naši sportovci, kteří se chystají na LOH do Kateřínského 
království. Olympiáda by tak byla ohrožena”, pravila pochmurně Eva Daunová, předsedkyně 
vlády VU a zároveň i předsedkyně Větrníckého olympijského výboru. 
 
                                                                                                      Ema Destinová, Nuoli     
 
Fotbalový turnaj v Gondole 
 
O víkendu 5. září se uskutečnil v Gondole malý fotbalový turnaj za účasti Kateřínského 
království, Havránye a Větrnícké unie. Turnaj vyhrála podle očekávání Větrnícká unie, která 
porazila v prvním utkání Kateřínské království 2:1 a ve druhém smetla Havrány 3:0. V boji o 
druhé místo vyhrála Havrány nad Kateřínským královstvím hubeným výsledkem 1:0. Pro 
všechny týmy byl turnaj velkou zkušeností. Bylo zjištěno, že tlustší fotbalisté jsou fakt asi lepší 
než podvyživení a tak se zřejmě chystá nový nábor tlusťochů do všech týmů. 

 
Co se týče pravidel. Mělo by se 
asi na LOH ustanovit, že nesmí 
být přihrávky na menší vzdálenost 
než 2m (2 cm). Diskutabilní je 
rovněž ležící póza brankářů. Více 
se nám líbí, když se brankář válet 
nemůže. Nicméně – v tomto 
případě platí rozhodně princip 
Marte, který je uveden již 
v Ústavě VU, která je jedinou 
psanou ústavou na světě. 
V článku 5 věnovaném 
zahraničním záležitostem  se v § 4 
píše, že „ Zahraniční politika se 
řídí principy A priori, Gilla a 
Marte, přičemž síla principů 
odpovídá jejich pořadí“. Pro 

zopakování: 
Princip A priori – spory se řeší v souladu se zdravým rozumem (vzor světa Bohů) 
Princip Gilla – pravidlo zjednodušení světa Bohů (nebudu třeba požadovat výstavbu záchodů 
v každém bytě) 
Princip Marte – pravdu má ten, kdo dosáhl ve sporné oblasti většího rozvoje. (V případě 
pravidel fotbalu státy Langara a Rošfórská říše) 
Z výše uvedeného vyplývá, že pokud by se měly měnit pravidla fotbalu, tak u toho musí být 
tyto státy. 
 
                                                                                             Kuba Kubikula, poslanec VU 
 

Utkání KK x HA 



Příprava LOH v plném proudu 
 
Na setkání vrchních představitelů Kateřínského království, Havránye a Větrnícké unie se 
probíraly rovněž některé podrobnosti blížících se olympijských her. Počítá se s účastí nejméně 
6 států. LOH budou probíhat na území 
dvou států – Kateřínského království a 
Havránye (město Pupíkov - inline). 
Kromě toho – vodní kanál a případně i 
střelba se odehrají na izolovaných 
sportovištích VU. 
Zajímavou změnou bude zřejmě sprint. 
Bude poněkud delší – poběží se celkem 
na 56 metrů. Naproti tomu – štafeta bude 
zase výrazně kratší než obvykle. 
Olympijský stadión se v současnosti 
v KK renovuje a opravuje. LOH 2020 se 
stanou zajímavou reminiscencí, neboť si 
budeme moci vzpomenout na první 
světové LOH v Gondole. Zahájení totiž 
bude na stařičkém, ale vylepšeném 
stadiónu prvního vítěze OH všech dob – 
Františka Neptuna z dávno zaniklého státu Spider City.  
 
Marathon se poběží v zalesněné krajině kolem Kateřínského hradu. Závodníci se nebudou 
muset tlačit za sebou nebo přeskakovat tak, jak tomu bylo v langarském Kryspachu před dvěma 
roky. 
                                                                                  Eva Daunová, předsedkyně OV VU   
Konečně se něco děje! 
 
Větrníckým stavbařům nyní, v době koronavirové krize, poklesly výrazně zakázky. Ale o to 
více mají práce interiéroví odborníci. Dočkal se jich dokonce i hrabě Pepa Vytahovač, který má 
sice svůj hrad Pembrokenshire, ale v tom 
nebyla do minulého týdne jediná židle. Nyní 
je zde alespoň jedna zařízená reprezentativní 
komnata. Pepa Vytahovač se již těší, že 
pozve na návštěvu svého mohutného sídla 
nějakého šlechtice z Jižních galaxií. Ačkoli 
– i na Severu  v Kateřínském království a 
Havrányi existují praví velmožové. Např. 
král Janne Boye Tansrup Robert Louis 
Stevenson z KK nebo král Maro Trebo 
z HA. 
Havrány se nyní také pyšní polovinou hradu 
Sovovský Plumlov a některými menšími 
sovovskými hrádky, které obsadila při 
nedávné invazi do tohoto státu. Teď se 
jenom čeká na jmenování nových šlechticů – držitelů těchto hradů. Že by to byli třeba vítězové 
nadcházejících LOH? 
                                                                               Laczo Nielson, starosta Gondoly 
 

Tato hospoda bude sportovcům k dispozici… 

Nalevo nově zařízená místnost v Pembrokenshire 



Vykopávky 
 
Větrnícké vládě se donesly signály o zájmu Skogomadry pokusit se ještě jednou o nalezení 
skogomadrského pokladu v Galaxii Smrčí, tentokrát za účasti Skogomadry.  
Vláda VU vyjadřuje nyní následující stanovisko. Jsme pro společné výkopové práce i 
s Havrányí a třeba i s dalšími zeměmi. V případě, že by však poklad nalezla přímo VU, tak 
bychom si nárokovali alespoň 10% nalezené hodnoty. Zbytek bychom odevzdali Skogomadře. 
Možnost nalezení pokladu je však naprosto mizivá. Proto bychom tuto akci považovali spíše za 
symbol sblížení dalších zemí SG a JG.  
      
                                                                          Abbebe Bikila, „muž, který naštval Boha“ 
 
Závěrečná řeč 
 
Milí čtenáři, letos Nuoli mnohokrát nevyšla. Pokusíme se tuto situaci pro příště poněkud 
změnit. Očekávám, že již nás nebude trýznit koronavirus Covid 2020 a že se vše k lepšímu 
obrátí. Ve Větrnícké unii se nyní moc nestaví, avšak země je opravená, vyčištěná a vzkvétá. 
Metro a vlaky normálně jezdí. Výluka je pouze tradičně mezi Nepálem a metrem v Gondole. 
Ale to tak bude asi napořád. 
Chystáme se na další rozšíření světelného parku a posílení našich lesů novou výsadbou. 
Chystáme se také s velkou vervou na LOH, kde chceme získat co nejvíce medailí. Naši 
sportovci se budou tentokrát pekelně soustředit, aby urvali co nejvíce zlatých. Viděli jsme 
v minulém roce, co znamená perfektní soustředěnost. To, když vyhrála Rošfórská říše 6 ze 7 
zlatých medailí. To se již nesmí opakovat. Proto budeme věnovat ohromnou spoustu času 
nácviku všech disciplín a budeme reprezentovat svoji zemi tak, abychom toho přivezli co 
nejvíce. Hlavní však bude, aby se LOH líbily všem zemím, které na ně přijedou. 
 
                                                                              Jimmy Page, šéfredaktor Nuoli 


