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Zlatá svatba Nuoli 
 
Milí čtenáři,  
                    náš časopis Nuoli dnes oslavuje zlatou svatbu, tj. vychází již po padesáté! A kromě 
toho – dnešní číslo bude výhradně olympijské. Ano, vychází olympijský speciál, který shrne 
vše podstatné a hezké z nedávno proběhlých letních olympijských her v Kateřínském 
Království. 
Těchto her se zúčastnilo pět zemí. Byly to země, kterým je posvátný náš svět a které se 
opakovaně neváhají zúčastňovat všech OH, ať už se jedná o tradiční letní závodění nebo o zimní 
spotovní souboje na ledovém kolbišti.  
 

Letošní LOH se uskutečnily po 
dlouhé pomlce, která byla 
způsobena covidovou pandemií. 
Tato pandemie sice zasáhla ve 
velké míře pouze větgrnícké 
mšsto Větrníkov, avšak přesto 
způsobila, že loňská olympiáda 
byla přesunuta až na letošní 
podzim. I přes tuto delší odmlku 
byly proběhlé hry rozhodně 
úspěšné. Za jediná negativa se dá 
(kromě ostudné neúčasti 
některých států) považovat 
pouze nepříliš vhodné 
pokřikování větrníckých 
fanoušků na hnědého 
langarského závodníka a 
vypálení několika petard ze 

strany langarských chuligánů. 
 
K žádné bitce však nedošlo a hry proběhly v celkem poklidném tempu. Celé olympijské klání 
provázelo krásné boží počasí a disciplíny byly naprogramovány přesně tak, aby jejich trvání 
nebylo ani příliš dlouhé ani krátké.  

Příjezd sportovců z Rošfórské říše 



Tak jak to začalo? 
Hry zahájil krátkým proslovem král Království Kateřínského Janne Boye Tansrup Robert Louis 
Stevenson. 
A pak to fakt začalo……. 
                                                                                                               Ema Destinová, Nuoli 
 
Sprint 
 
První disciplínou byl tradiční sprint. Ten se odehrával na zrenovovaném stadionu Františka 
Neptuna, který byl předán Větrníckou unií do trvalého vlastnictví Kateřínského Království. 
Kateříňáci zde vysázeli trávu a opravili vše potřebné. Ve třech rozbězích zde závodilo vždy 
celkem 5 panáčků, postupovali vždy dva. Samotný sprint byl spíše během na střední vzdálenost, 
 
protože závodníci museli překonat celkem 
66 metrů. Ve finále, které se odehrávalo 
úplně na konci her, vyhrál v úžasně 
dramatickém souboji rošfórská závodnice 
Lindsey Fonsek (byla to úplně první 
historická zlatá medaile Rošfórské říše v 
této disciplíně) před, do poslední chvíle 
vedoucí, Ninou Borhardovou z Langary. 
Na třetím místě doběhl Čestmír Křídlo z 
Havránye. Jediný Větrnícký finalista 
Soudce Ti nakonec pohořel…)   
 
 
 
                                                                                                             Ema Destinová, Nuoli 
 
Trojboj - střelba, divoká voda, běh 
  

Dílčí výsledky v této disciplíně nejsou detailně naší 
redakci známy. Pořadatelé však museli zpočátku opravit 
samostříly, protože vůbec nestřílely, ačkoli při pokusných 
střelách před začátkém klání ještě vše precizně fungovalo. 
To bylo docela legrační zejménba pro četné diváky, neboť 
například při střelbě jednoho havrányského závodníka 
došlo dokonce ke kotrmelci sřelného odpalovacího 
zařízení. Diváci se smáli až brečeli…. Nakonec pomohli 
rošfórští technici a “puška” byla připravena k provozu. 
Jaké byly výsledky ve střelbě nevíme. Výsledky ve střelbě 
a na divoké vodě, která následovala, však byly rozhodně 
nečekané. No považte – při celkovém součtu všech bodů 
(připočítal se ještě běh)  vyhrál Nick Wilm z Kateřínského 
Království, na druhém místě byl Wejmut Bor z Havránye 

a na třetím Malá Ríša z Langary. 
 
                                                                                                 Jimmy Page, Nuoli 
 
 

Před startem sprintu 

Už to střílí.... 



Marathon, Štafeta 
 
To byl tedy mazec. V marathonu ukázala langarská závodnice Nina Borhardová, že je v 
současnosti asi skutečně nejlepším světovým běžcem. Vyhrála tento závod s ohromným 
náskokem způsobem start – cíl a ohromila přihlížející diváky svým super výkonem. V 
následující štafetě se jí už tak moc nedařilo. Nutno dodat, že však musela dohánět obrovskou 
ztrátu předcházejících langarských běžců, což se jí už nepodařilo. I zde však běžela skvěle a 
bylo vidět, jak ztrátu nakonec docela výrazně stáhla. 
 

Marathon vyhrála tedy Nina Borhardová z 
Langary, stříbro si odnesla Molly Čiperka 
z Havránye a na třetím místě se umístila 
Soňa Morgenšternová z VU.   
Štafetu vyhrála větrnícká čtveřice Soňa 
Morgenšternová, Hélios, Šárka 
Šimonová, Oliver Hardy před kvartetem 
rošfórských sportovců Agáta C., Lindsey 
S., Offka S., Lucy W. a na třetím místě 
byli opět větrníčtí běžci – Petra Petrášová, 
Jan Tintoreto, Carl Scheithauer a Antal 
Kedlub. (Redakce Nuoli se omlouvá 
rošfórským závodníků za to, že 
neuveřejnila jejich celá jména – v 
záznamech je nemáme…) . Závodění se v 
jeho průběhu snažil narušit uprchlý 

medvěd, který překonal vodní příkop Kateřínského hradu. Závodníci mu však utekli a díky 
tomu byl celý závod poměrně rychlý…  
 
                                                                                                 Celesta Ozt, min. kultury VU 
Skok 
 
Ve skoku se plně projevila taktika, která umožňovala někdy skok vynechat, někdy se jej 
zúčastnit. Tato disciplína však opět patřila k těm nejsledovanějším. Závodníci skákali s plným 
nasazením. Zvláště rošfórští skokani se snažili vždy perfektně dopadnout na zelený pažit a 
přitom si nezlomit nohu. Bylo to drama až do konce. Skvělým výkonem nakonec vyhrál Wayne 
 

z Langary, který se ještě nakonec pokusil sám 
neúspěšně skočit poslední nastavenou metu  na 
druhém místě doskákal Adehlaid z Kateřínského 
Království (Tento závodník se vždy velice chytře 
šetřil a skákal opakovaně pouze o jeden centimetr 
vice než bylo potřeba.). Na třetím místě byl John 
Obimiel z Langary. 

                                                                                              
Angelika de Monte-Luc, Nuoli 
 
 

 
 

Medvěd žene závodníky... 

Stupně vítězů... 



In-line 
 
Závod probíhal v Havrányi na pronajatém areálu města Pupíkov. A bylo se rozhodně na co 
dívat. Po počátečních opatrných rozjezdech (první závodníci byli viditelně v nevýhodě) se 
začalo urputně závodit. Šlo o každou vteřinku. Závod byl vypjatý až do posledních okamžiků. 
V emocionálně vybouřeném prostředí nakonec o pár desetin vteřiny vyhrála Ulrika Levinová z 
Větrnícké unie před Walterem z Langary a Theodorou Nibó opět z Větrnícké unie. 
A to bylo v sobotu všechno. Program LOH skončil asi v 15 hodin 30 minut a čekalo se již pouze 
na tradiční ndělní fotbalový turnaj. 
                                                                           Eva Daunová, předsedkyně VOV VU   
 
Fotbal 
 
Fotbalový turnaj probíhal za nádherného slunného počasí a přinesl očekávaný úspěch 
favoritům.  K zajímavým výsledkům patří tedy snad jen prohra Větrnícké unie s Královstvím 
Kateřínským 0:1. Spouste napsaných gólů v utkání Havránye s VU ( 2:4). VU zde vedla již 4:0. 
a potom snad jenom to, že Langara obdržela za celý turnaj pouze jediný gól a to od čtvrtého v 
pořadí – VU. (2:1). 
 

 
Po štafetě... 

 
Takže – 1. Místo Langara, 2. Místo Rošfórská říše, 3. Místo Království Kateřínské, 4. Místo 
Větrnícká unie a 5. Místo Havrány. 
 
                                                                         Kuba Kubikula – zahraniční dopisovatel Nuoli 



A co dál? 
 
Letní olympijské hry skončily dopoledne dne  5. září 2021 a olympijská štafeta byla předána 
Rošfórské říši, která pro příští rok nachystá ZOH v Patricii. Moc se těšíme, protože pro tuto 
zemi bude pořadatelství zimních olympijských her premiérou. Rošfórští inženýři a stavaři již 
přemítají o smělých plánech obsahujících reliéfy přitažlivých ledových svahů, na kterých se 
bude olympiáda převážně odehrávat. Přejeme jim v realizaci těchto plánů mnoho úspěchů.   
 
                                                                                                Ema Destinová,  Nuoli 

Závěr 
 
Naše redakce se omlouvá všem sportovcům za 
případně zkomolená jména nebo výměnu 
pohlaví. Záznamy z průběhu disciplín jsme 
sbírali přímo v terénu a určitě jsme se nevyhnuli 
některým nepřesnostem.  
A zároveň děkujeme za všechny účastníky 
amezemským inženýrům a technikům za skvěle 
vyrobené medaile! Děkujeme moc! 
A ještě jednou se omlouváme čtenářům za 
neexistující fota z fotbalového klání. To jsme v 
zápalu boje nestihli. Příště – až vyhrajeme -😊 
                                                                                                       

 
                                                                                                      Min. kultury VU Celesta Ozt     

Vichřice v Pupíkově.... 


