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Nové auto z boží Ceuty
Norbert Ruthwen Daun se konečně dočkal. Na výletě ve vzdálené španělské boží galaxii sice
nenalezl žádnou stopu normálního iiilandského života, avšak Bohové tam zřejmě existují.
„V obchodech se tam nacházela spousta robotů různých velikostí, to nás samozřejmě
nezajímalo, vyhlédli jsme si však
výjimečný sportovní bourák,“
sdělil Norbert po návratu ze
španělské Ceuty.
A jeho nadšení bylo první dny
znát. Norbert Ruthwen se proháněl
po všech zemích iiilandu spolu se
svou nynější milenkou Olgou
Kameňskoioj
a
častokrát
překračoval povolenou rychlost
5cm za vteřinu.
To inspirovalo velitele policie
Větrnícké unie pana Kubu
Kubikulu k vydání nařízení o
zpřísnění postihů řidičů všech
motorových vozidel. „Chystáme
Norběr R. Daun s O. Kamenskoioj + vyvrácený patník
policejní akci, kdy budeme
odstavovat auta, která parkují na
nevhodných místech nebo na levé straně silnice ve směru jízdy“, sdělil Kubikula na svém
twiteru. „A brzy jistě naplníme vězení v Sharlroa nezodpopvědnými řidiči, kteří najíždějí na
mrkve a tulipány a vyvracejí patníky našich a zahraničních silnic.“
Angelika de Monte – Luc, Nuoli

Třiticícetřistatřicettři gam periodických
Vláda Větrnícké unie ve spolupráci s havrányskými představiteli získali v minulých dnech
grant od bohů galaxie ŠTB ve výši 3333 gam periodických (to je 10 000 Kč).

Na svém pravidelném zasedání v chrámu Szentlászlószékesegyház bylo následně rozhodnuto,
že tyto peníze budou věnovány do doplnění informačních brožurek. Získali jsme boží
ukrajinský a slovenský překlad, dále budou navýšeny informační upoutávky o iiilandu
v angličtině, maďarštině, němčině (Rakousko), francouzštině (Švýcarsko) a v polštině.
Kromě toho zafinancujeme konečně pořádné fotografické nasnímání celého iiilandu včetně
všech teritorií tak, aby bylo možné udělat fotografické mapování celého území.
V plánu je rovněž výroba dalšího pexesa. Tj. obracíme se na ostatní země JG, aby se podívaly
do svých archívů nebo případně poslaly nějaké současné kvalitní fotografie.
Naše vláda pod vedením Judity Elfmark rovněž rozhodla o výrobě kvarteta. Zde by měli mít
zastoupení „jakžtakž“ fungující státy, tj. Havrány, Rošfórská říše, Langara, Kateřínské
království, Větrnícká unie, Skogomadra, + Sovov + společné pexeso ostatních (Tj. 1 karta
Adamov, 1 karta Juliánov, 1 karta Mon Ferero, 1 karta Armengar….???)
Fungující státy + okupovaný Sovov by měli mít vždy 4 obrázky. (Prostě představte si p
exeso…)
Jimmy Page, Nuoli

Má cenu financovat vznikající rozvojové země?
Vláda Větrnícké unie v minulých tří letech silně podporovala vznik nových států v galaxii
BOH, kde byla naděje na vznik nových státních útvarů. Byly tam převezeny některé starší
stavby a rovněž i stavby s velikou historickou hodnotou. To se týkalo např. i objektu zahradní
restaurace s galerií sovovských mistrů, která byla vypodobněna na starých větrníckých
bankovkách. Také jsme sem převezli například bazén původně sídlící v našem hlavním městě
Gondole.

Zničené rozvojové země

Větrnícká delegace obhlíží zničený terén

Jaké však bylo zklamání, když nám bylo vše nedávno vráceno zpět. Je smutné, když si některé
země neváží své historie. Považujeme to však i za chybu místních bohů. Z historie známe tzv.
Dakkarský masakr. Před mnoha a mnoha lety poručil jeden starý bůh v galaxii VPP svému
synovi zabetonovat panáčky vznikajícího dakarského státu do dlažby vesnického dvora s tím,
že mladý bůh už je taky starý, a tak už si nemůže hrát!
Celesta Ozt, min. kultury VU

Boží okénko
Redakce našeho časopisu se na pravidelné měsíční poradě rozhodla, že bude v rámci
jednotlivých čísel uvádět více tzv. meditační články ze života bohů. Budeme je zřejmě nazývat
božím okénkem.
Minulý měsíc navštívila iiiland skupinka dvou
slovenských bohyní, které byly nadšené zejména
z pravidel iiilandského fotbalu. Byly tedy nadšené ze
všeho, ale s překvapivě ohromující chutí se pustily do
fotbalového klání. Potom si zkusily se svými panáčky
projet vodní i sněhový slalom a ochutnaly i další střípky
běžných iiilandských disciplín.
Eva Daunová, předseda OVVU

Kam patří stadion ?
Pepa Vytahovač, senátor a hrabě z Pembrokenshire, se rozdurdil o přestávce zasedání vlády
Větrnícké unie v chrámu Szentlászlószékesegyház: „Jak je možné, že skvostný rošfórský
stadion, na kterém jsem vyhrál zlatou medaili na poslední olympiádě v Rošfórské říši není
k dispozici pro turistické výlety a není dostupný ani božímu oku?“!
Naše redakce se dívala do dlouhodobých záznamů olympijských her a skutečně zjistila, že Pepa
Vytahovač na olympiádě v Patrici v Rošfórské říši získal před lety zlatou olympijskou medaili
v pětiboji.
Vláda po tomto našem zjištění rozhodla, že ona krásná a účelová stzavba bude přemístěna na
viditelné místo a bude rovněž zpřístupněna všem turistům.
Angelika de Monte – Luc, Nuoli

Agent Langary opět na scéně!
Je to zvláštní, ale langarský občan, na kterého jsme upozornili
v jednom z posledních čísel našeho časopisu, stále zevluje na
silnici poblíž Krákowa a v blízkosti hranic Větrnícké unie poblíž
hradu Sharland. Naše policie si myslí, že se jedná zřejmě o
nějakého langarského agenta, protože by se snad v opačném
případě hýbal. Tento panáček má ohromnou stací výdrž. Již
několik měsíců stojí jednom místě, brání dopravě a bez hnutí
hledí k nám za čáru. Policie na naší straně hranic je již hodně
nervózní.
„Musíme čekat, až se onen člověk pohne a třeba spadne na naše
území. Potom ho budeme moci vyšetřit. Ne zdravotně, ale
policejně, to dá rozum“ podotkl Kuba Kubikula, bezúhonný
občan VU.
Agent L. 01 vpravo dole...
Jimmy Page, Nuoli

Cizí galaxie slibovala, ale mlčí…
Naše redakce uveřejňuje zprávu, kterou jsme dostali z cizí galaxie z města Záflavík. Tato
zpráva byla adresována ministryni kultury Větrnícké unie – Celeztě Ozt a ta ji předala do naší
redakce. Informujeme tedy i ostatní státy naší galaxie a všechny čtenáře Nuoli o tom, jak
probíhají tato mezihvězdná jednání.
Níže je ona zpráva v plném, znění:
Velevážená paní Celesto,
naše pozdní reakce není neúctou, jen nechceme odpovědět zbrkle.
Na odpovědi pracujeme, včetně fotodokumentace.
s pozdravem pod Šťastnou Hvězdou
George Barclay – Záflavík
Tato zpráva byla napsána v reakci na dopis naší Vědecké rady. V něm jsme doporučili panu
George Barclayovi, aby zavdal podnět ke vzniku opravdových živých bytostí a podstoupil
převtělení tak, aby ze své křišťálové podoby reinkarnoval do skutečného živoucího organismu.
Bylo by vynikající, pokud bychom na olympijských hrách mohli přivítat i sportovce z cizích
galaxií. Zvláště proto, že některé země naší galaxie již dlouhodobě LOH a ZOH bojkotují.
Eva Daunová, předsedkyně OVVU

ZOH na obzoru?

Z přípravy - divoká voda

Občané Větrnícké unie jsou již netrpěliví, zdali se
přece jenom zorganizuje zimní olympiáda
v Rošfórské říši. Podle posledního setkání sportovců
v Kateřínském království se domníváme, že bylo
olympijské žezlo předáno právě do Patricie, tj. do
hlavního města Rošfórské říše. A tam byla
olympiáda vždy kvalitní. A nyní má být poprvé
zimní v Jižní galaxii.
Bylo by hezké, kdychom se již dozvěděli nějaké
datum konání her a nástřel disciplín, abychom se
mohli začít kvalitně připravovat. Chceme letos
rozhodně porazit alespoň „Banány na sněhu“, což
jsou langarští sportovci.
Celezta Ozt, ministryně kultury

Amezeme, Amezeme, budou světélka?
Amezem, větrnícké zámořské území v galaxii ZR, je místem, kde sídlí vynikající inženýři, kteří
obstarávají údržbu kolejnic metra a povrchových traťových souprav celého iiilandu. „V tomto
pro nás neolympijském roce bychom byli velice rádi, kdyby se našel během této letní sezóny
termín a amezemští inženýři by nám nainstalovali další světelný park.“, řekl Hélios, ministr.

bez portfeje VU. Tento světelný park by měl být realizován zejména v regionu Sharlroa. V této
části iiilandu není příliš mnoho světel, lidé tam většinou svítí petrolejkami, které smrdí a ještě
hrozí zvýšená možnost požáru.

Amezem - na mírně rozmazaném snímku postávají roboti…
Ema Destinová, Nuoli

Historické okénko
Redakce našeho časopisu se rozhodla, že bude od nynějšího čísla připomínat nějakou velice
starou událost. Dnes jsme sáhli do historických análů a zjistili jsme, že:
V letních měsících roku 2000 se v této roční době odehrával spor Skogomadry a Větrnícké unie
o velvyslanectví v Anconu. Jak známo – skogomadrští vojáci tehdy vpadli na výsostné území
Větrnícké unie a zcizili z velvyslanectví vlajku VU. Tento akt agrese zavdal příčinu největší
světové válce, ve které zahynulo asi 7000 panáčků a která trvala 7 let. Na jedné straně stály
státy Větrnícká unie, Sovov, a žoldnéřská podpora dnes již zaniklých států Delty 1, Udoliana a
Spider-City, na druhé straně stála Skogomadra, Aragon a Langara s přidruženou podporou
Mon-Ferera…..
Hélios, VU

Závěrečná řeč redakce
Vážení a milí čtenáři,
Náš časopis je demokraticky otevřen všem příspěvkům, které
nebudou vulgární. Tj. můžete se klidně podělit se svými názory a přispět tak ke zlepšení úrovně
našeho časopisu, který je v současnosti jediným v našem Vesmíru. Jakžtakž ještě fungujeme,
ale doba je zlá, finance chybí a potřebujeme zlepšit úroveň našich článků. A hlavně – ať sem
nepíšou pouze Větrníčáci….
Jimmy Page, Nuoli

