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Pěkný box s pěknou knock-outkou 
 
Langaráci museli vymazávat strašně moc zpráv ze svého WhatsAppu. Většinou se tyto zprávy 

týkaly chlubivých výkřiků boxera Černého, který se 
chvástal, že ve sportovním souboji rozbije (cenzura) 
Jurovi Jelovínovi. Opak byl pravdou. Oba dva borci 
si to rozdali v ringu 29.1. 2023 a Černý dostal 
docela slušný výprask. Po začátečním zahřívacím 
kole si oba dva boxeři vzájemně orazili ksichtíky 
svými bicepsy, po tomto oťukávání však Jura 
Jelovín dvakrát vymrštil svoji jednoručku a 
opakovaně poslal chlubílka Černého k zemi. 
Otřesený Černý potom pózoval s havrányským 
Hainzem Kiseweterem, ale byl tak otřesen, že se 
nechal pouze vyfotit, stáhl (cenzura) a odešel. 
 
                             Laczo Nielson, který to viděl..                                                        

                                                                                                   

Stavební boooooom ve Větrnícké unii 
 
V iiilandu v současnosti nastává stavební boom. Za vlády Paava Nurmiho se opět začaly hýbat 
staveniště překotným tempem. V posledních několika týdnech se vybudovaly stavby, které byly 
zatím rozmístěny do několika zemí iiilandu. Počítá se však s nimi do nově vytvářené oblasti 
Havránye. Ano, ano -  bylo zjištěno, že moře na jihu iiilandu vysychá rychlostí 5 metrů za rok. 
A během několika málo měsíců tam vznikne ohromná kontinentální plocha, která svou rozlohou 
umožní prodloužení železniční tratě z Havrányek do vysněného přístavu Schad-Bandau. 
Větrníčtí a havrányští vědci rovněž zjistili, že se z moře vysouvá ohromný sopečný kužel. Tato 
sopka zřejmě znemožní realizaci původních plánů prezidenta Havránye Mara třeba, který 
zamýšlel vytvořit na nově odkryté půdě zoopark. Zvěři by jistě neprospěly spršky lávy a 
vyhřezlých plynů. No, uvidíme, zdali tato zemská sopečná anomálie nepřinese do iiilandu třeba 
i něco dobrého. Možná, že občasné sopění podnítí alespoň zvýšení turistického ruchu v této 
panenské přímořské oblasti. 
                                                                                              Angelika de Monte -Luc, Nuoli 

Černý s H. Kiseweterem 



                                                                                             

Panoptikum nového iiilandu 
 
Nahoře vlevo: Nový domeček a stáj pro langarské ovce v kateřínském Lúthienu (KK) 
Nahoře vpravo: Nové supermoderní nádraží v Kateříně (KK) – nápis byl posléze změněn… 
Dole vlevo: Lázeňská kolonáda v Sharlroa (VU) 
Dole vpravo: Osvětlené nádraží v Havránykách (HA)            
 
 

 
 
 

 
 
                                                                                                              Ema Destinová, Nuoli 

Slalomový závod v Elwingenu 
 
Dopoledne 18. února se uskutečnil závod ve slalomu za účasti čtyř národních mužstev. 
Závodníci se ubytovali v mrakodrapu v hotelu Sob v Hollószikle a po malém občerstvení 
vyrazili na slalomový svah. Kromě tří tradičních zemí (KK, HA, VU) se závodu zúčastnili i 
čtyři závodníci od Nomádů. To jsou pastevci, kteří žijí spolu s ovcemi v kateřínském Lúthienu 
(viz obr. nahoře vlevo).  
Nejprve na trať vyrazil Nomád Šlim Bežžubý. který si vylámal poslední dva zuby hned na první 
slalomové tyčce. Trať byla opravdu velice obtížná a znamenala rychlý konec i pro spoustu 



dalších závodníků. V prvním kole skončili např. i Molly Čiperka 
z Havránye, Nora Bagit z VU i Ikea Korpus z Kateřínského 
Království. 
Ve druhém kole začalo drama. Zbylo zde pouze 6 závodníků. Po 
prvním kole vedla Chris Trenka z VU, avšak nyní jela o poznání 
opatrněji. Přesto jí tato taktická jízda vyšla a získala cenné první 
místo a tím i jistou nominaci na další Větrnícký zimní pohár 
nebo na zimní OH. Na druhém a třetím místě se za ní umístili 
Gustav Třináctka a Bingo Biloba (oba z KK). Bramborovou 
medaili vybojoval Nomád Kazan Chochol. Z Havránye nedojel 
do cíle žádný závodník, smolař Ali z Bali vypadl těsně před 
cílem. 
Závody splnily očekávání, neboť hlavní cíl byl splněn. 
Slalomáři získali cenné zkušenosti, které budou chtít určitě 
zúročit v budoucím měření sil s národy Jižní galaxie.                                                                                            
 

                                                                                               Eva Daunová, předseda OV VU 

 
Černá kronika 
 

- Policie šetří případ odloženého svinčíku, který se objevil na pláži Marianna Beach. 
Případ však bude zřejmě odložen, neboť podezřelí amazemští inženýři neměli ve 
smlouvě úklid svinčíku, který zřejmě vznikl vyvrtáním otvorů pro lampy veřejného 
osvětlení.       
 

- Armáda a policie řeší 
vandalské počínání tzv. 
Malých Bohů z MŠ, kteří se 
nedůstojně chovali na 
teritoriích Větrnícké unie při 
své hromadné návštěvě. 
Jezdili zde auty po kolejích, 
pokoušeli se vytrhat ze země 
některé lampy a ohýbali 
stromečky. Policejní rada VU 
a HA rozhodla, že při příští 
podobné návštěvě iiilandu 
musí býti veřejným 
rozhlasem vyhlášena 
pravidla, která se musí přísně 
dodržovat. V opačném 
případě lze Malého Boha z iiilandu i vyhostit! 

  
- Ochránci zvířat nalezli v prostoru Szentlászloszékesegyházu osla, který měl pouhou 

jednu nohu a ani jedno ucho. Vrtulník ho převezl do nemocnice v Gondole, ale jeho stav 
je kritický. Podezření padá opět na tzv. Malé Bohy. 

 
                                                                                              Kuba Kubikula, policie VU 

 

Bingo Biloba se spouští se svahu... 

Svinčík v Marianna Beach… 



Moře už se vysouší, pevnina je na dohled! 
 
Je to pravda! Moře na jih od vesnice Havrányky již začíná ustupovat vylézající pevnině. Tato 
zpráva by nemusela býti zajímavá, ale opak je pravdou. V příštím týdnu se již iiiland začne 
v tomto směru rozšiřovat. Konečně vznikne příhodný prostor pro havrányské Schad Bandau. 
V tomto městečku bude končit železniční trať a bude zde i třetí havrányské železniční nádraží.  
Nad mořskými vlnami se již začíná vypínat sopka Pemza, jejíž ztuhlá láva poslouží panáčkům 
k odrbávání noh. 
 

Historické okénko 
 
Dnešní číslo Nuoli věnujeme pietní vzpomínce na zemi, která v našich myslích zanikla před 
dlouhými 200 lety. Tato země se nazývala Dakkarie a proslula tím, že zmizela spolu se svým 
bohem poté, co se náš občan Abbebe Bikila při meditacích s ním spojil a doporučil mu: „Ať 
nechlastá“. Od té doby má Abbebe Bikila přezdívku „Muž, který naštval boha“.   
 

 
Dakkarie se vynořuje ze tmy jak z šera dávných věků... 

                                                                                     Historik David Michelangelo, VU 
 
 

 
 
 



Už je zase čas… 
 
„Na co je čas?“ Úplně stejně se mě zeptala v pátek uklízečka Maruška v naší redakční kanceláři. 
Asi si myslela, že má ještě něco vytřít. „Nikoli, milá dámo“, odvětil jsem. „Přemýšlím totiž o 

tom, kdo bude pořádat další olympiádu a fakt nevím, zdali 
ještě vůbec někdy bude. Asi se nad tím už musíme 
zapřemýšlet“.  
„Já myslím, že už nikdy nebude“, řekla smutně uklízečka 
Maruška a odskákala snožmo do vstupní haly.  
Tak jsem na chvíli odložil prst, vypnul notebook a čučel do 
prázdna. Venku na ulici Rettlerova se honili holuby, dole 
drncalo metro a nějaké děti řvaly do protějších oken. 
„Přichází jaro“! 
  
                                                                                                        
 

                                                                                               Jimmy Page, šéfredaktor Nuoli    
   

Stříbrné medaile ze Zimního 
poháru 2022 


