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Zázrak v Pupíkově!
Po středně těžkém zemětřesení, jehož epicentrum stanovili větrníčtí vědci do středu pupíkovské
hlavní třídy, se na ulici objevil již mnoho let pohřešovaný starý a vážený panáček – Paavo
Nurmi. Byl to pro celý větrnícký národ veliká sláva, neboť Paavo byl hledaný v minulých letech
několika detektivními agenturami a žádná z nich nebyla úspěšná. Současné nalezení Paaveho
lze považovat za zázrak, neboť Paavo se ztratil dávno před tím, než vznikl samotný Pupíkov.
Nikdo si tento zázrak nedovede vysvětlit, ale hlavní věc je to, že Paavo je opět mezi živými.
Kde po celou tuto dobu byl? Co jedl? Čím se bavil v letech své sociální samoty?

Paavo Nurmi - uprostřed v červeném kabátě

Paavo zatím na nic neodpovídá. Hned po svém
objevení zamířil do své restaurace U dvou
mečů v Sharlroa. Větrníčtí politici, senátoři a
představitelé největších firem nyní s napětím
čekají, zdali se Nurmi opět vrátí do aktivní
politické služby. V dobách své největší slávy
byl velvyslancem ve Skogomadře a byl také
znám jako její největší příznivce. Snad nyní,
po svém znovuoživení, trošku změní své
názory.
Jeho milenka, Soňa Morgensternová, byla již
viděna jak přijíždí svým chevroletem po
dlouhé silnici z Newcastle do Sharlroa…
Jimmy Page, Nuoli

Vojenské manévry Gepard I v iiilandu
Ministr obrany VU H. Ch. Morgenstern inicioval v posledních květnových dnech roku 2021
vojenské manévry VU nazvané Gepard I, které se odehrávaly na blíže neurčeném území
iiilandu. Smyslem tohoto vojenského cvičení bylo zejména vylepšit zručnost tankistů při
dvoustranných tankových soubojích a také zkontrolovat funkčnost dalekonosných zbraní.
Výsledek cvičení je považován za tajný, v armádních kruzích se však proslýchá, že smyslem
bylo také nalezení optimální velikosti tankových pancířů, případně volba nových pokryvů

těchto pancířů. Větrnícká unie a celý iiiland se nyní nepovažují za ohrožené. Ikdyž určité
nebezpečí ze strany Langary a Skogomadry nikdy nelze
úplně vyloučit. Nic se neděje ani s okupovaným
Sovovem, kterého obsadila Havrány a jejíž vojáci tam
stále setrvávají. Tady to vypadá, že tento stav potrvá
věčně. Tj. Havrány dosti podstatně zvětšila svoji
rozlohu. Někteří větrníčtí politici (např. Samuel
Ferguson a Pepa Vytahovač) však se současnou situací
nejsou moc spokojeni. Havrány v okupovaném Sovově
je naprosto netečná, nevymyslela ani vlajku, ani sem
Tanky ze cvičení Gepard I v Gondole
nedelegovala nějakého guvernéra, atd, atd. „Měla by si
vzít příklad z Rošfórské říše, která se o svůj díl Sovova
vzorně stará“, myslí si Pepa Vytahovač a Samuel Ferguson mu zvučně přizvukuje. Prosadí tito
vlivní muži větrnícké politiky nějakou svoji vizi, která změní současný stav statusu Q?
Ema Destinová, Nuoli

Co přišlo z Amezemu
Amezem je v současnosti jedinou
fungující větrníckou kolonií, která
poskytuje iiilandu cenné služby logistické
a dohlíží rovněž na rozvoj elektrifikace a
železniční dopravy. V minulých dnech
doputovalo odtud do iiilandu nové
železniční trafo. Očekává se, že vláda VU
v brzké době stanoví termín k návštěvě
amezemské delegace a ta pomůže rozšířit
světelný centralizovaný park až za
hranice města Avandiv. V současné době
je centrální elektrifikace zavedena do
Gondoly, Větrníkova a Avandivu. Nyní
by se měla přesunout také do Havránye, Větrníčtí běžci poctivě trénují...
v další etapě se pomýšlí na zbývající
iiilandské oblasti. Větrníčtí inženýři by se
chtěli s amezemskými kolegy dohodnout i na počtu elektrických traf. Soustředit vše do jednoho
trafa nebo použít k centrálnímu osvětlení trafa dvě? To je otázka, kterou bychom chtěli společně
vyřešit.
Amezemu také velice moc děkuje Kateřínské Království za dodání objednaných medailí pro
blízké LOH.
Amezem by si měl také vytvořit svoji vlastní vlajku. Tento symbol by měl být znakem určité
autonomie, která by se mohla v budoucnosti stát předstupněm vzniku vlastního suverénního
státu.
Ministryně kultury VU Celesta Ozt

LOH 2021 za dveřmi!
Po prodělané pandemické krizi, kdy se i ve Větrnícké unii objevili panáčci s rouškami, se
hygienická a epidemiologická situace v celém iiilandu zklidnila natolik, že se znovu vynořila
otázka uspořádání letní olympiády. Kateřínské Království nyní kontaktuje státy Severní a Jižní

galaxie a hledá termín pro uspořádání tohoto svátku sportu. Hovoří se o prvním zářijovém
týdnu. LOH by se měly konat v galaxii PB (Pattova bouda). Větrnícké unii a Havrányi tento
termín maximálně vyhovuje, jiné termíny by byly zvláště pro VU těžko dohledatelné. Tak
nezbývá než doufat, že se na prvním zářijovém týdnu dohodne většina oslovených zemí. Ve
Větrnícké unii nyní opět ožije příprava olympijských sportovců, neboť v žádném případě
nechceme tyto hry podcenit a chystáme se na výkony v jednotlivých disciplínách pekelně
soustředit. Předsedkyně Větrníckého olympijského výboru VU (VOV) vydala v minulých
dnech nařízení o zákazu pití alkoholu sportovců během sportovního klání. Bereme si tak příklad
zvláště z Rošfórské říše, protože tamní sportovci jsou známí svojí perfektní soustředěností a na
posledních OH se blýskli svými precizně soustředěnými výkony, které zřejmě nebyly
limitovány požitím alkoholických devastujících prostředků. Tak uvidíme, zdali tato prohibice
přinese i kvalitní sportovní výsledky.
Eva Daunová, předsedkyně VOV

Přemnožená prasata devastují pole
Vyrvané trsy pšenice, hluboké brázdy vyryté v poli, hovna, smrad. To je výsledek přemnožení
prasat, která poslední měsíc několikrát vpadla i do předměstí města Větrníkov. Situace již
začíná být neúnosná. Lesníci i vojsko kontaktovali ministryni kultury VU Celestu Ozt a
požadovali, aby konečně zakročila a povolila odstřel prasat. Tyto plánované odstřely by mohly
býti velice zábavným adrenalinovým sportem. Pokud se totiž myslivec do prasete nestrefí, tak
na něj prase zaútočí. A v tomto souboji může býti vítězem prase. Myslivec střílí dvěma náboji
opakovačkou, prase poté hází dvakrát kostkou.

Prasata v poli u Větrníkova

Prasata blízko kóty Katona - Větrníkov

(Myslivec nesmí střílet z bližší vzdálenosti než je 10 m.) A pokud padne dvakrát po sobě
jednička, tak to má lovec spočítané. Když praseti padne ze dvou hodů jedenkrát jednička, tak
se lovec dostává na týden do nemocnice, kde si léčí své tržné rány.
I přes tyto nastavené boží podmínky je zájem o lov prasat značný. Doufáme, že se přihlásí i
zahraniční lovci, kteří by mohli přinést do státní pokladny nějaké peníze.
Kuba Kubikula, občan VU

Rekultivace Sovova – Pětikostelí
Jak je známo větrnícké a havrányské veřejnosti, po velice silném
zemětřesení na podzim roku 2020 se odkrojila část zemské desky
u sovovského Montesa a Pětikostelí. Zvláště u slavného kostela
v Pětikostelí, kde se donedávna ukrýval v podzemí proslulý
Broki Embro (převtělení Kenetha Coopeho) vznikla ohromná
trhlina v zemi, která obnažila dřevěnou žílu. Vzhledem k tomu,
že tato žíla se dá velice těžko průmyslově využít, tak bylo
rozhodnuto, že na jejím místě vznikne nový obilný lán. V iiilandu
ovšem existuje pouze jediný kombajn, který si však budou muset
zemědělci vypůjčit ze Skogomadry. Jinak prostě rohlíky
nebudou…..
Min. bez portfeje VU Ela Houdová
Pětikostelí a obnažená země

Šlapeme!

LOH a přípravu sportovců na toto klání neberou ve Větrnícké unii rozhodně na lehkou váhu.
Eva Daunová, předsedkyně Větrníckého olympoijského výboru, vyhlásila smělé cíle. Větrnícká
unie by měla získat alespoň dvě zlaté a jednu stříbrnou a jednu bronzovou medaili.
Pokud bude tento výsledek horší, tak Eva Daunová ze své funkce šéfa sportu ve VU ihned po
LOH odstoupí.
Jak to vidí samotní sportovci, kteří byli na LOH v Kateřínském Království nominováni?
Naše redakce se zeptala jednoho z nich – Ulriky Levinové, která patří k největším aspirantům
na medaile.
Redakce: Paní Ulriko, jaké mají šance větrníčtí sportovci na letošních LOH?
Ulrika: V případě dodržování životosprávy a správné taktiky určitě vysoké. V minulých dvou
třech letech právě toto naši sportovci nedodržovali. Stávalo se, že po nočních večírcích jejich
výkony skutečně nebyly optimální. Myslím si, že když se jim odeberou na ubytovnách láhve,
tak mohou dosáhnout vytyčených cílů. Myslím tím samozřejmě láhve s alkoholem.
Redakce: Kdo bude největším konkurentem Větrníkova?
Ulrika: Myslím si, že to budou opět sportovci Rošfórské říše. A to i přesto, že se hry konají
v domácím prostředí Kateřína. Se Skogomadrou moc nepočítám. A i kdyby……skogomadrští
sportovci (pokud vůbec přijedou a Retler jim to zase nezakáže)c, budou určitě po mnohých
letech sportovní abstinence nerozběhaní, tlustí, ztrhaní a ufunění.
Redakce: A co si myslíte o šancích Langary?
Ulrika: No, samozřejmě……Langaru bychom rádi porazili úplně ve všem, ale souboj s nimi
bude velice náročný. Langarští sportovci jsou velice ambiciózní a….nebudu to zastírat…i
dobří. My však chceme závodit čestně, nechystáme se jim podrážet nohy ani házet banánové
šlupky pod nohy. Chceme je porazit s co největším rozdílem. Každá disciplína, kde nezíská
Langara medaili, bude vyhodnocena jako úspěšná.
Redakce: Myslíte si, že se někdy dočkáme účasti sportovních trpajzlíků na LOH? Myslím tím
zejména Adamov, Juliánov, Armengar ….
Ulrika: Já myslím, že přijde čas, kdy se tyto země opět na LOH objeví. Mon Ferero do těchto
trpajzlíků nepočítám a věřím, že tato malá, avšak olympijsky úspěšná země do Kateřína dorazí.
Redakce: Děkuji za Váš čas a rozhovor.
Angelika de Monte-Luc, Nuoli

Výzva:
Milí dopisovatelé z dalších zemí. Posílejte nám své příspěvky k uveřejnění. Uveřejňujeme
téměř všechno. Děláme pouze jazykové korektury a neuveřejňujeme sprostoty. Všem názorům
však poskytujeme svůj prostor. Nuoli je v současnosti jediným časopisem světa, který funguje!
Těšíme se na padesáté číslo našeho časopisu, které by mělo vyjít snad už v tomto roce!
Jimmy Page, Nuoli

