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Nový státní svátek VU
Vláda Větrnícké unie na svém zasedání v Szentlászloszékesegyházu dne 27.8.2021
odsouhlasila ustanovení dalšího státního svátku VU. Po 10.11. a 9.12. je to i den 15. června,
který se slaví jako Den větrné boží energie. Tento den bude ve Větrnícké unii dnem klidu, po
dobu jedné hodiny (minuty) se roztočí pouze lopatky všech větrných mlýnů. Nepůjde se do
práce, avšak restaurace a vinárny budou otevřeny, aby mohli občané všech měst Větrnícké unie
tento den poctivě oslavit.
Vláda VU a ministerstvo kultury však očekává, že lidé tento den oslaví přiměřeně tak, aby
nedošlo k nějakým nepřístojnostem pod vlivem alkoholu.
Min. kultury VU Celesta Ozt

V Amezemu se objevili první skuteční domorodí lidé!
Ano, čtete dobře. V Amezemu se objevili první skuteční domorodci, kteří mají vizáž
iiilanďanů! Mezi nimi se občas sice ještě sem tam vyskytují roboti, ale domorodci
pravděpodobně brzy získají převahu.
Větrníčtí občané Amezemu zřejmě brzy pojedou
domů a Amezem získá samostatnost. Vláda VU se
domnívá, že k tomuto dojde poté, až si domorodí
lidé zvolí nějakého svého reprezentativního
vyjednavače a na světě tak vznikne nový stát.
Větrnícká unie do této doby bude pouze tuto „svoji
kolonii“ hlídat před případnou agresí nějakého
cizího státu.
Amezem byl vždy velkým přítelem iiilandu a
zvláště Větrnícké unie. Domorodým lidem je
potřeba opětovně poděkovat například za přípravu
medailí pro OH a pro vedení božích internetových
stránek.
Min. bez portfeje VU Ela Houdová

Bitvu v košíkové vyhrála VU!
Na půdě města Sharlroa se odehrála veliká bitva v košíkové mezi Rošfórskou říší a Větrníckou
unií. Během tohoto utkání se „pilovala“ pravidla a utkání bylo ryze přátelské. Také fanoušci se
hodně nasmáli, protože se opravdu bylo čemu smát.
Přesto se jednalo o velice prestižní utkání, protože
v minulém a zároveň i posledním zápase mezi těmi státy,
které proběhlo již před několika lety, vyhrála Rošfórská
říše. Větrnícká unie však basketbal vymyslela, a proto
chtěla gloriolu vítěze vrátit zpět na svoji stranu.
Za Rošfórskou říši nastoupili vojáci ze základny Katona
ve Větrníkově, tým VU se skládal ze starých panáčků.
Vyhráli jsme 2:1 na sety, které se hrály do jedenácti.
(Nebo do deseti?).Eva Daunová, předsedkyně OVVU

Filmování v iiilandu
Větrnícká unie už asi zůstane navěky nepřekonána v množství vydaných časopisů Sör Szó a
Nuoli. Nebyla však nikdy schopna vyrovnat se s modernimi technologiemi, jejichž zvládnutí
by napomohlo k tvorbě www stránek nebo k výrobě filmů. Tyto oblasti by se měly stát
doménou mladších států. V souvislosti s výrobou filmů se mluví zejména o Langaře a
Adamovu. Langara již prokázala, že umí natočit poutavý snímek ze života iiilandu, Adamov se
zatím soustředí na příběhy ze života bohů. Oba dva státy však vynikají skvělou technologií
v tomto vědeckém oboru.
Větrnícká vláda se na popud své ministryně kultury Celesty Ozt rozhodla, že požádá tyto země
o natočení reklamních snímků. V tomto případě by spolupracovala pouze na tvorbě scénářů,
kde by právě pomohla svými zkušenostmi získanými z tvorby časopisů Nuoli.
Zveme tedy langarské a adamovské filmaře do Větrnícké unie k dlouhodobějšímu pobytu, který
by vyústil v natočení krátkocentimetrážních filmů.
Hlavním štábem těchto mediálních odborníků by se mohl stát kterýkoli hotel v jakémkoli
regionu VU, Oliver Hardy nabídl dokonce za tímto účelem i svůj hrad Szion. Ubytování zde by
bylo bezplatné, ke spokojenosti filmařů by přispěl i full-inclusive. Předpokládaná doba pobytu
je odhadována asi na půl roku.
Ozve se nějaký představitel zmiňovaných států na tuto nabídku? Točit by se mohlo již po
uplynutí letošních LOH.
Celesta Ozt, ministryně kultury VU

V iiilandu se zjevil černošsko-čínský Bůh !
Neuvěřitelný zázrak se udál dne 20.8.2021. V iiilandu na nebesích,
hned pod havrányským balónem, se objevil černošsko-čínský Bůh!
Arcibiskup větrnícký Abbebe Bikila, přezdívaný také jako “Muž,
který naštval boha” se domnívá, že toto krátkodobé zjevení znamená
beze vší pochybnosti ohromný díl medailí z blízkých LOH v Kateříně.
Tak snad to vyjde.
Ela Houdová, min. bez. portfeje VU

Sovovské Pětikostelí ožilo novou krásou
Je to opravdový rozdíl. Ohromný rozdíl. Stačí se podívat na fotografii sovovského Pětikostelí
do minulého čísla Nuoli. Na fotografiích níže je nyní zřetelně vidět, jak větrníčtí krajinostaviči
zvelebili tento dříve opomíjený kus přírody. Vyrostly zde nové křoviny, květiny, tráva, mechy
i kapraďorosty. V minulých dobách postihlo tuto oblast zemětřesení 2. stupně Kubikulovy
stupnice.
Věřící se domnívají, že se jednalo o vytahování
jakéhosi božího cimbálu z útrob hor Elwingenu, který
se rozpína i na sovovské území a jehož nejvyšším
vrcholem zde je Soví věž. Ateisté se tomuto
vysvětlení smějí, neboť bůh ani jeho cimbál přece
neexistují. V každém případě – je to zajímavá
historka a některý z větrníckých věřících spisovatelů
by ji měl písemně zachytit i pro příští generace.
Jimmy Page, Nuoli

Nová pole a příroda ve větrníckém Newcastle
V návaznosti na předchozí informace musí naše
redakce ještě doplnit do tohoto čísla Nuoli tuto
zprávu! Větrníčtí krajinostaviči zapracovali také
v regionu Newcastle. A tak má tento region nová pole
a příroda je také zde hutnější a rozmanitější.
Rozvoj krajiny iiilandu však tímto činem nekončí.
Nyní je v programu osazení železnice mezi
Newcastlem a přímořským Sharlroa květinami a
mechy.
Angelika de Monte-Luc, Nuoli

Příprava havrányských sportovců na LOH v Kateřínském Království
Redakci Nuoli v zastoupení Emy Destinové poskytl exkluzivní rozhovor šéf havrányských
sportovců Maus Klaus.
Ema Destinová.: Co by chtěli Vaši sportovci v těchto LOH získat?
Maus Klaus (vedoucí výpravy): Co bychom chtěli získat? Počkej, počkej, počkej. Néé..
E.D. No?
M.K.: Těšíme se hlavně na setkání dřevěných i masitých lidí (asi bohů – vysvětlení redakce
Nuoli), na atmosféru her, sportu a přátelského fandění……
E.D. Co?
M.K.: Budeme vděčni za každou medaili, ale konkrétní plán na počet medailí nemáme.

E.D.: To znamená, že i při neúspěchu Vaší výpravy budete spokojen?
M.K.: Náš velký kůň Ali z Bali….
E.D.: Co?
M.K.: Nedělejte, že ho neznáte…..
E.D.: Jako člověk Ali z Bali?
M.K.: Nepřerušujte mě pořád….prostě Ali z Bali a další naši favorité již stárnou a nová želízka
do ohýnků ještě nemají zkušenosti.
E.D.: A co fotbal?
M.K.: Jo, fotbal…to my můžem. Máme ho rádi a uděláme vše pro dobrou hru a dobré výsledky.
E.D.: A poslední otázka….Nebojíte se nepříjemných langarských chuligánů?
M.K.: Ehmm…bát se to né….a navíc…myslíme si, že přijedou i langarští božíci, takže bůh
stařec bude kontrolovat své chování…nebo počkej…bude kontrolovat své chovance.
E.D.: A ještě něco?
M.K.: Jo, měli jsme velmi dobrou přímořskou přípravu a jsme ve velice dobré kondici.
E.D.: Děkuji Vám za hezký rozhovor.
Vážení čtenáři časopisu Nuoli,
právě jste dočetli
předjubilejní 49. číslo našeho časopisu. Příští
číslo zřejmě (mimo jiné) shrne výsledky
olympijského klání. Bude to slavné číslo, protože
vydáním tohoto čísla olympijského dosáhneme
50 výtisků tohoto časopisu, který je
pokračovatelem dřívějšího Sör-Szó.
V předchozím období dosáhl náš časopis proslulé
proslulosti, ale nesmíme usnout na vavřínech.
Měli bychom zejména vylepšit zahraniční účast
našich přispěvatelů. Obracím se tedy na ně za
celou redakci našeho Nuoli a vytyčuji hlavní
heslo na příští éru našeho soužití:
Za Nuoli Našinců i Vašinců!
Ema Destinová, Nuoli

