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Puč ve Větrnícké unii? 
 
10. prachopadu se opět ve Větrnícké unii uskutečnily celostátní volby. Tyto volby se jako vždy 
nejdříve týkaly zvolení stranických předsedů a poté následovaly volby vládní, kdy zvolení 
straničtí šéfové kandidují na předsedu vlády. Tím se stanou, pokud jejich strana získá většinu 
hlasů. Letošní rok došlo poprvé ke zcela mimořádné situaci, neboť volby beze změny obhájila 
vládnoucí garnitura, která třímala žezlo moci již v minulém volebním období. Jak k tomu došlo? 
Ze stranických šéfů obhájili posty šéfů stran Laczo Nielson (SMVU), Eva Daunová (SČVU) 
byla vystřídána Paavem Nurmim, Laczo Ohme (SZVU) Abbebem Bikilou. Stranický post 
obhájila Judita Elfmark (SPVU) 
 
Ve volbách vyhráli těsně SPVU (54 hlasů) před SČVU (42 hlasů). Na dalších místech se 
umístila SČVU (41 hlasů) a poslední skončila SZVU (40 hlasů). 
 
Nová předsedkyně vlády Judita Elfmark poté jmenovala pro období 10.11. 2021 – 10.11.2022 
tuto vládu: 
 
Předsedkyně vlády: Judita Elfmark 
Min. zahr. věcí: Kuba Kubikula 
Min. obrany: H. Ch. Morgenstern 
Min. Kultury: Celesta Ozt 
Min. bez portfeje: Ela Houdová 
 
Tj.- staronová předsedkyně vlády si 
nechala kostkou schválit Jeho 
Magnificencí Sharlem Shaplinem 
znovu shodnou vládu.  
Tj. Větrnícká unie má pro následující 
období vládu, kde je opět většina žen. 
Ty letos neměly při volbách právo 
dvou hlasů oproti mužským, kteří měli 
jeden hlas.  
Zahraniční politika VU se pro toto 
období nemění. Ve vnitřní politice je však znát určité napětí. Týká se možnosti vyměnit Jeho 

Pepa Vytahovač a Samuel Ferguson - spiklenci na Pembrokenshire 



Magnificenci Sharl Shaplina za Jeho Magnificenci Pepu Vytahovače, který by mohl vykonávat 
nejvyšší, tedy prezidentský úřad. Uvidíme, co na to voliči řeknou ve svém referendu.    
 
                                                                                               Ema Destinová, Nuoli 
 
Mapy stále v nedohlednu! 
 
Adamovští inženýři sice již na podzim minulého roku nafotili zkusmo některé větrnícké 
regiony, na seriózní fotky však vláda VU stále čeká. Ministryně bez portfeje VU Ela Houdová 
se tedy rozhodla, že bude tuto záležitost urgovat. Jaká je představa Větrnícké unie o 
zeměpisném zpracování celého region iiiland? Odpovídáme :– “Zcela jednoduchá.”  
 

 
Letecký snímek Gondoly a okolí 



 
Barevné snímky iiilandu by se vytiskly a před tím nebo až potom by se do nich zakreslily názvy 
všech důležitých objektů, vyznačily by se turistické trasy a snad by tam mohla být i čísla domů 
s názvy ulic. Samozřejmě – také by se vyznačily hranice jednotlivých regionů a států. 
 
                                                                                             Angelika de Monte – Luc, Nuoli 
 
Langara má nejlepší filmy a mediální propagaci 
 
Langar ana konci minulého roku ohromila větrnícké odborníky perfektním provedením 
jakéhosi 3D snímku, kdy se diváci mohli pokochat interiérem nového langarského hradu. Jeho 
jméno nám není dosud známé, avšak zážitek virtuální prohlídky nás opravdu okouzlil. Je vidět, 
že pokud se langarští inženýři pouze nezabývají vytvářením nějakých provokací, tak jsou 
schopni udělat skvostné filmové záběry, které okouizlí celý civilizovaný svět.  
Prohlídka interiérů byla opravdu hodně efektivní. V místnostech sice chybělo vybavení, ale to 
bychom toho asi chtěli opravdu hodně. Za jediný rušivý element považujeme nepříliš vhodné a 
nešťastně zpracované auditivní zpracování průvodních řečí.  
Ale jinak – maršálský klobouk dolů!   
                                                                               Abbebe Bikila, (muž, který naštval Boha)  
 
Skogomadra a hrad Kámen 
 
Skogomadra poslala do médií dvě fotky svého nového hradu. Tato země je proslulá stavbou 
dřevěných hradů na bizardních skalách. Nejinak tomu bylo I v případšě stavby dalšícho z již 
velice početné řady hradů a zřícenin. Skogomdráci se v současné době snaží trochu dřevěné 
stavby vylepšit potahovanou omítkou, takže výsledný dojem do určité miry připomíná kamenné 
stavby. Je to zajímavá inovace a pokud se přihlédne I k množství již podobných realizovaných 
staveb, tak se musí uznat, že tento architektonický styl je zajímavý a zasluhuje pozornost 
historiků a turistů. 
V současné době se naše redakce časopisu Nuoli pokoušíé převést fotky zaslané na whats-app 
na email a potažmo I do naší redakce tak, abychom i my svým čtenářům umožnili omrknout 
alespoň tyto dvě fotky.   
                                                                                                   Laczo Nielson, Kebne, s.r.o. 

 
Nový stavební materiál ve Větrnícké unii 
 
Větrnícká vláda obdržela v prosinci loňského roku od 
Havránye novou stavební hmotu Das-pronto, tentokráte 
šedou. Zatím byly vyrobeny pouze cihly a byly ohodnoceny\ 
nejlepší známkou kvality. Výhodou této hmoty je to, že se 
nemusí nikterak barvit a je ke stavění použitelná již bez 
jakékoli další úpravy.  
Větrníčtí stavitelé nyní dokončili stavbu domu s hrázděného 
zdiva ještě ze staré zásoby stavební hmoty, ale nyní se již 
chystají na stavbu dalšího objektu za použití nové 
technologie. Do vlády přišly dva návrhy na výstavbu 
zajímavých objektů. Měla by to býti buď stavba připomínající 
boží hrad Šternberk, skotský boží hrad Stalker nebo skotský 
hrad Kilchurn. Největší šanci na vítězství má hrad Stalker. 

1. patro nového mrakodrapu v Gondole 



Měl by být postaven na ostrově a při jeho stavbě se chceme obrátit na rošfórské stavitele, kteří 
by nám mohli pomoci při vybudování reliéfu ostrova. 
 

 
 
Další inovace zkoušeli větrníčtí stavitelé pomocí 

betonového nátěru mrakodrapu, který se staví v Gondole a jehož stavba se protáhla již na 
několik let. Zatím sbíráme zkušenosti, tj. mysleli jsme, že použití tohoto nátěru (betonové pasty) 
bude méně problematické. 
 
                                                                                   Young Seton – firma Kebne Gondola 
 
Langarští špioni vystrkují růžky? 
 
Větrnícká policie prověřila na ulici dva občany Langary, kteří se pohybovali na území VU. Tito 
dva Langaráci vzbuzovali pohoršení v katastru města Avandiv. Několik dní se váleli (zřejmě 
popdnapilí) hned před vilou Olivera Hardyho. Po zkontrolování dokladů jim bylo doporučeno, 
aby se postavili a odsunuli na chodník. Poněvadž toto neučinili a váleli se dál, tak byli policií 
VU odsunuti do blízkého křoví hned pod švestkové stromy. Máme podezření, že tato individua 
se chystají k nějakému záškodnickému činu. Ministerstvo zahraničí je prostřednictvím svých 
tajných pracovníků nyní sleduje a v případě, že budou iniciovat nebo dokonce provádět nějakou 
činnost neslučitelnou se zákony VU, tak budou okamžitě převezeni přes Sarkasové moře do 
Kryspachu. 
Další podobné individuo se nyní pohybuje v blízkosti větrníckých hranic a je na území 
Havránye v blízkosti Szentlászlószékesegyházy. Toto individuo se nachází ve zpřímené poloze 
nedaleko větrníckého auta zelené barvy. Toto individuo sleduje naše hraniční policie.  
 
                                                                                           Ela Houdová, min. bez portfeje VU 

Rozestavěný dům v Kateříně 

Hoptový dům v Kateříně - Loch MUlardoch 



      
       Langarák u větrníckého auta 

 
 
Velká peněžní injekce pro iiiland? 
 
Ne, čtenář se nemusí bát. Nejedná se o Pfizer B. Muzeum iiiland si totiž požádalo v meditacích 
prováděných v četných větrných mlýnech o velký boží grant. A v plánu iiilandské ekonomiky 
je opět hlavně rozvoj písemností, reklam, pexes, plakátů, vstupenek a….a….a…Chystáme i 
výrobu iiilandského kvarteta! V kvartetu by měly býti zastoupeny především země, které se 
aktivně ve světě iiilandu projevují a tedy zejména země, které se zúčastňují letních a zimních 
olympoijských her. Kvarteto, jak známo, má celkem osm sérií. A aktivních zemí máme pouze 
7. Uvidíme, co bude obsahovat poslední série čtyř karet… 
 
A to je pro dnešek všechno. Dobrou noc. 
 
                                                                                             Jimmy Page, šéfredaktor Nuoli 

Válící se Langaráci 


