Baskervil má hrad
Hrabě Henri Baskervil ze Skogomadry má
konečně hrad. Nebo spíše hrádek. Je
postaven blízko vesnice Bisau a Henri si
jej nechal vystavit ve stylu sovovské
architektury. Baskervil získal konečně
menší, ale pěkné reprezentativní sídlo, na
které si může zvát návštěvy a nemusí se
stydět. Mnozí Větrníčáci si z něj až
donedávna dělali šprťouchlata, neboť
Henri byl hrabě bez hradu. Ještě asi před
rokem všechno ve Skogomaře patřilo panu
Retlerovi.

Válka skončila!
Keneth Coope se omluvil!
Redaktoři Sör Szó získali od ministerstva
zahraničních věcí dopis, ve kterém se
vládce Sovova omlouvá větrnícké vládě a
nabízí smír mezi VU a Sovovem. Keneth
Coope mimo jiné v dopise píše:“Sovov se
cítí sice poněkud ukřivděn, ale zároveň
uznává, že momentální ekonomika země
nemá na válku s VU. Mír bychom přivítali
i vzhledem k tomu, že stavíme krásné
město Dynamo, jemuž vévodí nový hrad.“

Jednání mezi VU a USS
Na konci února navštívila delegace VU
Skogomadru. Chtěla zde vyjednat rozměry
standardizované desky, což se nakonec
podařilo. Jednání ministra kultury VU pana
H.L.Ch. Duvernoye a velvyslance VU v
Sovově
pana
Abbebe
Bikily
se
skogomadrskými protějšky však byla
obtížná. Jak už to v USS bývá zvykem.
H.L.Ch. Duvernoy se musel bavit s jakousi
boží obludou a to pro něj bylo velice
obtížné, neboť je nevěřící. Vrchní
představité Skogomadry se naší delegaci
ukázali jen na chvilku a mávali přitom
bodákem. Retler odmítl dar JM Sharl
Shaplina – reprodukci obrazu sovovského
mistra. Druhý obraz byl bez problémů
předán langarským představitelům.

Ostrov Avandiv se svými tenisovými kurty

Sovov vzkvétá
Sovovský stát již v současnosti patří
bezesporu mezi velmoci. V zařízení bytů je
na tom již lépe než např. Skogomadra,
v níž je kompletně vybavený byt vzácností.

Nový tunel ve Skogomadře
Projektanti v USS upravili citlivým
zásahem přírodní scenérii a překryli
železnici spojující Bisau a Ancon
travnatým tunelem. Tunel je v místech
mezi hradem H. Baskervila a lesem se
skálou Big Ben.

V Aragonu beze změn?
Patricia – aragonský hrad se sice stal
divem světa, stát Aragon však v poslední
době
zřejmě
ustrnul.
Stejně
je
zakonzervovaný i monarchistický režim,
který znemožňuje větší spolupráci s VU.

Bazén ve volné přírodě se stal rájem…

Kde bude olympiáda?
Větrnícká unie opatrně zvažuje podporu
kandidatuře Sovova pro olympijské hry
2002. Není také jasné, zda Sovov o tuto
poctu stojí a zdali je schopen hry
dostatečně a s předstihem připravit.

Svatyně pro věřící
Nové úpravy Sör Szó
Čtenáři SS si jistě všimli, že časopis opět
změnil svůj vzhled. Redakce se nyní
potýká s božským programem Word. Po
zvládnutí všech úskalí by se již měl vzhled
časopisu stabilizovat.
S.L.

Dakkarie opět proti VU?
Ministerstvo zahraničí VU dostalo od pana
ministra DGM Atecamoca dopis, ve
kterém Dakkarci vyjadřují znepokojení nad
vojenským konfliktem mezi VU a
Sovovem. Dakkarie ještě nevěděla, že tato
válka skončila. Přesto p. ministr Laczo
Nielsen důvody tohoto konfliktu svému
resortnímu kolegovi vysvětlil. Dakkarský
dopis vyzníval opět proti VU, aniž by si
Dakkarci ověřili údaje. Naznačili v něm, že
zvažují oprášení své zkostnatělé doktríny
„Jih jihu“. Opět se tak v plné míře
projevila zaujatost místních politických
špiček proti VU.
E. Destinová, SPVU

Sharl Shaplin konečně rozhodl. A Jeho
Magnificence všechny občany VU značně
překvapila. Ve Větrnícké unii se nebudou
stavět žádné kostely. Chrámem pro
rozjímání zdejších věřících se stávají
větrné mlýny. Uvnitř těchto staveb budou
na stěny umístěna zpodobení Boha Pavla,
který se podle staré legendy zrodil za velmi
větrného dne. Zjednodušeným symbolem
větrníckých věřících zůstává i nadále velké
písmeno X, které je zároveň starodávným
znakem města Větrníkova (rovněž
z 10.10.1966).
Písmeno
symbolizuje
samotného Boha v relaxační poloze při
rozjímání s roztaženými končetinami do
podoby vrtule.

Keneth Coope na Avandivu!?
Oliver Hardy, předseda vlády VU, se
rozhodl v zájmu uklidnění vztahů se
Sovovem pozvat vládce Sovova p. Kenetha
Coopa na Avandiv. Větrníčákům tím
vznikly nemalé problémy. Na Avandivu
zatím není vhodná restaurace, kde by
mohli oba pánové spočnout. Je zde pouze
obchod a veřejný dům. Budou asi popíjet
lahváče…..
Redakce SS

Henri Matise – Velká potvora

Konference v DGM?
Dakkarští představitelé údajně zvažují
zorganizování konference, kde by se měly
řešit
problémy
kulturních
vztahů.
Větrnícká reakce na tuto nabídku byla
kladná. VU si od konference slibuje
definitivní potvrzení podpory pro ideu
Mezigalaktické teorie Laczo Nielsena.
Zatím byla pouze učiněna důležitá dohoda
mezi VU a Skogomadrou. Týká se rozměrů
kontinentálních bloků. Tyto rozměry byly
stanoveny na 110 x 70 cm. Souhlasí i
ostatní země? Kdo se připojí?

Sportovní zpravodajství
Lední hokej
Adamov a Větrníkov spolu odehrály dvě
mezistátní utkání. Tato utkání se mohou

hrát pouze jedenkrát za měsíc. Hraje se
s božským manuálním ledním hokejem do
skóre 5 branek. Pokud oba soupeři
dosáhnou stavu 4:4, pak končí utkání
remízou. Tímto skóre také skončila obě
utkání mezi oběma rivaly.
Adamov – Větrnícká unie 4 : 4 - prosinec
Adamov – Větrnícká unie 4 : 4 - leden
(Ve druhém utkání vedl již Adamov 4:2 a
nakonec přesto všechno zplichtil)
+ následně v lednu
Adamov – Juliánov 5 : 1
Větrnícká unie – Juliánov 5 : 0

6.
7.
8.

Kajse Větrníkov (VU) 18 : 26 4
Zebu Elizabeth (VU) 17 : 27 3
Lvi Zelená Hora (AD) 17 : 28 2

Běžecká příprava na OH
Na stadionu v Artisanu se uskutečnily
první přípravné závody před OH. V běhu
nebyly vůbec úspěšné větrnícké závodnice.
Ze šesti startujících obsadily poslední tři
místa. Závod vyhrál tlustý Obelix
z Adamova.

Konec skogomadrské hegemonie!
Větrnícký olympijský výbor vedený Evou
Daunovou bude prosazovat na olympijádě
zavedení nové disciplíny. Ta by měla
nahradit tradiční střelbu bodákem, ve které
si vždy „nahrabala“ medaile Skogomadra.
Větrníčtí sportovci navrhují střelbu
kolíkovou zbraní. „Jsme demokraté a
podřídíme se většině“, vysvětluje Eva
Daunová. Připojí se většina zemí ke
větrníckému názoru? Co si myslí hlavní
kandidát na organizaci her - Sovov?
redakce

Skokani začali….

Adamov jásá
1.3.02 se opět sehrál mezinárodní prestižní
zápas mezi VU a Adamovem v ledním
hokeji. Adamovští brzy vedli 2 : 0,
Větrníkov vyrovnal, ale Adamov se po
dlouhé bitvě dostal opět do vedení na 4 : 2.
Unie potom snížila na 3 : 4, ale to bylo
z její strany všechno. Adamov vsítil
poslední gól na 5 : 3 a radost jeho hráčů
neznala mezí. Bylo to první vítězství
tohoto státu, Větrníkov na něj stále čeká.
V dalších zápasech porazil Adamov
Juliánov 5 : 0 a VU Juliánov 5 : 1.

Extraliga LH 3/4 soutěže
1.
2.
3.
4.
5.

Skanzen Artisan (AD)
Koča Kateřín (VU)
AM Nepál (AD)
Letci Artisan (AD)
Porto Sharlroa (VU)

Fotbalový trénink hokejistů

27 : 14
27 : 19
26 : 14
25 : 10
17 : 25

9
9
8
8
5

Tři závodnice VU se zúčastnili v Artisanu
skokanského zápolení. Vzorový skok jim
předvedl J.B.T. Robert Luis Stevenson,
dvojnásobný olympijský vítěz v této
disciplíně. Ze závodníků jej přeskočila
pouze vítězka soutěže Karolína Černá
(13cm). Na třetím místě za adamovským
závodníkem se umístila Ola Kamenskaja
opět z VU. Větrníčtí sportovci nechtějí
v žádném případě dopadnout tak jak na
poslední olympiádě.

Galaktické putování VU
Větrnícká unie se již rozšířila do několika
galaxií. V Galaxii VL se nachází osada
Elizabeth, v Galaxii LA hrad Kateřín, střed
VU je nyní v Galaxii MT. Jednotka
armády je rovněž v jižní galaxii VP. Ve

velmi blízké budoucnosti se však město
Gondola odsune do Galaxie Y, zatímco
Avandiv vzniká v Galaxii OL.

Politické uspořádání DGM
Hlavou federace DGM je císař, při
zachování
zásad
fungování
demokratických institucí. Země má svoji
ústavu a statut parlamentní a konstituční
monarchie. V Dakkarii žije mnoho
národností. V roce 2000 byl do Dakkarie
včleněn dokonce národ Sokonů, což jsou
vlastně „roboti“
Podle materiálů VŠ Vingim Hagi a VŠ
Mokova v DGM

v obou kolech úplně shodně. Pro navrácení
vždy byli Milan Knížák Daun a Jimmy
Page, zatímco Oliver Hardy s H.L.Ch
Duvernoyem byli vždy proti. Hlasování se
nezúčastnil pouze ministr zahraničí Laczo
Nielsen, jehož názor byl dopředu znám.
Jako demokrat nemá rád diktátorské
režimy, a tak byl ze zásady také proti.

Větrnícká netrpělivost
Ministr kultury VU H.L.Ch Duvernoy
telefonoval poslední únorový den do
Skogomadry aby zjistil, jak je to
s profilama
kontinentálních
bloků.
Skogomadráci měli udělat podle dohody
projekt. Po telefonickém rozhovoru však
dospěl váhavě k názoru, že bude možná
skutečně praktičtější, pokud se koupí
nejprve dřevotřískové desky a vše se
vyměří i s kolejnicemi někde společně na
konferenci. VU rovněž zjistila, že
předběžně stanovené míry desek jsou dosti
velké a jen obtížně se nacpou do božího
auta Františka. Nebude lepší zmenšit
rozměry na 110 x 70 cm? Větrnícká unie
zřejmě v budoucnu nakoupí asi 4 tyto
bloky a pozve USS, DGM, a SS ke
společnému
vyměřování.
Netrpělivě
čekáme na reakce těchto zemí.
H.L.Ch. Duvernoy

Delta 1 se neozývá
Bůh Pavel na konci února vyslal silný
signál na dveře Galaxie MO do míst, kde
sídlí Delta 1. Místo boha J. otevřela nějaká
bohyně. Ta říkala, že J. staví, ale prý málo.
E. Destinová, SPVU

Kultura
Sovov techniku nezíská….
Vláda VU hlasovala o vrácení či nevrácení
ukořistěné sovovské techniky zpět do SS.
Ministři dvakrát shodně rozhodli, že
nikoliv. Poprvé jim hlasování JM Sharl
Shaplin vrátil zpět. Ministři hlasovali

Větrnícká unie získala od Dakkarie
celoroční kalendář se svátky a výročími
tamních národů. Dvě z výročí se týkají i
VU (tehdy Větrnícká lidová republika VLR). Je to datum 22.12.1973, kdy byla
tzv. třetí válka s VLR a datum 26.12.1973,
kdy byla mezi DGM, USS a VLR prý

uzavřena smlouva o věčném míru.
Větrníčtí vědci zase nalezli starou smlouvu
o zrušení paktu o vzájemném neútočení se
Sovovem datovanou 5.10.1974 a potom
ještě smlouvu o založení obranného paktu,
která byla podepsána v sovovské Saidě
18.1.1975. Za Sovov ji podepsal min.
obrany SS – kapitán Emerich Bezejmenný
a náčelník policie – kapitán Pepa Oslavan
se zástupcem min. obrany Pepou
Stromovcem. Za VLR ji parafoval již
tehdy prezident VLR Sharl Shaplin,
viceprezident Pepa Lauerd a min. obrany
Samuel Ferguson. Smlouva je psána
trojjazyčně v sovovštině, v jazyce Hašo a
česky.

7. Měsíc Paní Hor
8. Měsíc Plodnosti
9. Měsíc Moudrého Hada
10. Měsíc Rudé Růže
11. Měsíc Ohně
12. Měsíc Starce Odcházejícího
1. Ime Eni a Ham Asite
2. Eni Peham Even
3. Eni Sapa-e Tuni
4. Eni Smap
5. Eni Simap-nit Nitvi
6. Eni Min A-nevite
7. Eni Avonepo Min
8. Eni Atuni-so
9. Eni Tise Sinut
10. Eni Me Aime
11. Eni Ulin-so
12. Eni Dipe Itisi

Další archeologický objev
Vědci sdružení kolem MOKD vedeni
Tycho de Brahem přišli na stopu další
záhadě. V archívu nalezli staré autoznačky
psané na psacím stroji. Jedna série značek
začíná písmeny CO. To vyvolalo velký
zmatek mezi odborníky, neboť v Sovově
ani VLR nebylo takové sídlo. V okolí byly
nalezeny již známé autoznačky, tedy GN,
VT, MTC, DMD a další záhadné – CU.
Vědci se nyní domnívají, že se jedná o
značky ze
skogomadrského
anebo
dakkarského Cuzca.

Dakkarské měsíce v
Sapa
1.
2.
3.
4.
5.
6.

jazyce

Chladný měsíc Malého dítěte
Měsíc Orlího Větru
Měsíc Sapa –e Tuni
Měsíc Voda
Měsíc Opojného Vína
Měsíc Černé Paní

Staré automobilové značky

Nařízení Ministerstva bez portfeje
Ministr bez portfeje M.K.Daun vyhlásil
nařízení, které se týká všech automobilů ve
VU i všech turistů, kteří používají pro
návštěvu VU svá vozidla.
1. Vozidla musí mít SPZ státu i země.

2. Je jedno, zda se jedná o auta
získaná od Boha, či vyrobená lidmi.
3. Je jedno, zda se jim točí kola.
4. Není jedno, pokud ohrožují svými
rozměry plynulý provoz. CLO má
právo takové auto do VU nevpustit.
5. Pokud se auto dotkne cizího
předmětu, došlo k havárii, která
musí být vyšetřena.
6. Za dotknutí je menší pokuta než za
zničení předmětů. (2 gam – 10 gam
u neúmyslného poškození).
7. Auta jezdí podle principů Gilla, a A
priori.
8. V autě musí být řidič.

Principy
Život ve VU se řídí třemi principy:
Gilla princip – zjednodušování podle světa
bohů
A priori – princip zdravého rozumu
Marte – princip vyspělejší země

Hospody ve VU
Větrnícká unie je zemí s největší spotřebou
piva na osobu. Je zde 8 restaurací, která
podávají svým hostům až čtyři druhy piva.
Nejrozšířenější je větrnícký ležák a desítka
OL, který opěvuje i větrnícká hymna. Ve
dvou restauracích se čepuje i sovovské
pivo Peperek, které má rád i JM Sharl
Shaplin.
Opravdovou
vzácností
je
tříchlapové pivo ze Spider – City
„Zabiják“. Má však otvírací zátku.
V několika obchodech a restauracích je
k dostání i méně rozšířený adamovský AR.

Ochutnávka piva
Pepa Vytahovač a Samuel Ferguson
uspořádali na stadionu olympijského vítěze
ze Spider – City, - Franty Neptuna první
Pivní gondolské dny. Zkušená desetičlenná
komise větrníckých štamgastů, kde byli
kromě pořadatelů ti nejtlustší senátoři a
majitelé hospod, se svorně shodla, že na

OL prostě nikdo nemá. Komise tak
vyhlásila OL pivem vesmíru. Počtem 0 – 5
bodů se hodnotila následující kritéria:
1. V kolika hospodách se dotyčné pivo
čepuje
2. Krása nálepky a láhve
3. Množství piva ve vesmíru
Výsledky uvádí přehledná tabulka
Pivo
Body za krása množství
hospody
OL 10° 5
4
5
OL 12° 4
4
4
Peperek 3
4
3
10°
AR 10° 1
3
1
Zabiják 1
4
1
10°

Body
14
12
10
5
6

Ohlasy
Samuel Ferguson se k tomuto klání
vyjádřil následovně: „ Soutěž se velice
vydařila, počasí nám přálo a pěkně jsme se
naňahňali. Na dovolenou do zahraničí
nejedu, doma je tam, kde vás mají nejraděj.
Představte si třeba suchou Skogomadru.
Tam by mě sice stejně nikdo nepustil, ale
co by se tam tak asi dalo dělat? Pokud do
zahraničí, tak jedině do Sovova. Doufám,
že olympiáda bude tam a že se nějak vecpu
mezi turisty.“ Pepa Vytahovač k tomu
dodal:“ Bylo by dobré ochutnat i nějaké
další alkoholy. Ve sklepě pomalu dochází
zásoby aragonského koňaku. Věřím, že
bychom něco mohli splašit na konferenci
v Dakkarii. Třeba tam nemají prohibici“.
Tolik zachytila naše zpravodajka Peggy
Flemingová. Zbývá jen dodat, že celá
redakce přeje pánům senátorům kvalitní
uspokojení jejich potřeb.
P. Flemingová, Sór Szó
Ekonomika velmocí – odhad (rok 2002)

0,78
0,76
0,74
0,72
0,7
0,68
0,66
0,64
0,62
USS

DGM

Sovov

VU

Růst národního produktu - odhad

Extraliga – konečná tabulka
60%
USS

50%
40%

Dakkarie

30%
Sovov
20%
Větrnícká
unie

10%
0%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Koča Kateřín (VU)
Skanzen Artisan (AD)
Letci Artisan (VU)
AM Nepál (AD)
Porto Sharlroa (VU)
Zebu Elizabeth (VU)
Kajse Větrníkov (VU)
Lvi Zelená Hora (AD)

35 : 27
34 : 23
33 : 28
33 : 26
26 : 32
27 : 30
27 : 30
19 : 38

11
10
10
9
8
7
7
2

1999 2000 2001 2002

Údaje jsou převzaty z Větrnícké národní
banky od pana bankéře Ti.
Hokejový turnaj v Galaxii HL
AD
JL
VU
USS
LA

AD
---0:5
4:4
2:5
0:5

JL
5:0
---4:4
5:1
3:5

VU
4:4
4:4
---4:4
2:5

USS
5:2
1:5
4:4
---1:5

LA
5:0
5:3
5:2
5:1
----

S
7
3
5
5
0

P
1
4
3
2
5

Ve večerních hodinách se 30. března 2002
uskutečnilo klání hokejistů pěti zemí.
Největším překvapením turnaje bylo druhé
místo Skogomadry (US) a hlavně
neuvěřitelná remíza juliánských hokejistů
s Větrníkovem. VU již vedla 4 : 1, pak
však adamovský rozhodčí na okamžik
zamezil rukou výhled brankáři VU a po
gólu se dezorientovaní hokejisté složili.

Pro adamovské hokejisty z Artisanu bylo
strašným zklamáním, že opět jejich
Skanzen nevyhrál extraligu. Po utkání
vztekle bouchali do stolu. Pro Větrníčáky
byl závěr ligy zase satisfakcí za prohraný
březnový mezinárodní zápas. S ligou se
loučí Lvi Zelená Hora a Kajse Větrníkov,
která prohrála na trestné střílení se Zebu
Elizabeth.

Mistrovství zemí SG v hokeji
Dne 30.3.2002 se v galaxii VP konalo
první oficiální mistrovství Severních
galaxií v hokeji. Jasným fovoritem byla
VU a Adamov, Sovov měl plnit pouze
úlohu outsidera. VU s přehledem vyhrála
základní skupinu, když Sovov rozstřílela
v poměru 5 : 1. Podle pravidel však první
dva týmy postoupily do finálového zápasu.
Zde VU prohrála v dramatickém závěru až
tzv. „náhlou smrtí“, když Sovov šťastně
zremizoval utkání v normálním hracím
čase.

Pořadí v základní skupině

---AD
JL
SSa
SSb
VU

AD
---1:5
5:3
0:5
4:4

JL
5:1
---5:0
0:5
5:1

SS(a)
3:5
0:5
---0:5
5:1

SS(b)
5:0
5:0
5:0
---5:0

VU
4:4
1:5
1:5
0:5
----

Sk
5
2
6
0
7

P
3
4
2
5
1

Finálový zápas: VU – Sovov 4 :5 (0 : 1)

Plukovník Bernadot se diví…
Redakci Sör Szó se podařilo získat
vyjádření plukovníka Bernadota ze
Skogomadry ke článku E. Daunové o
skogomadrské hegemonii (viz. třetí číslo
Sör Szó z roku 2002). Plukovník se
pozastavuje nad výrokem E. Daunové a
sděluje jí, že si má doplnit vědomosti.
Skogomadra totiž disciplínu v hodu
bodákem nevymyslela a ani v ní nevyhrála
tolik medailí jak si paní Eva představuje.
Disciplínu vymyslel Větrníkov na svých
olympijských hrách v Gondole. USS v ní
prý získala pouze jedenkrát zlato a sám
Bernadot stříbro.
Redakce SS

Svatyně postavena
Větrníčtí stavitelé postavili další větrný
mlýn. Uvnitř byl instalován obraz boha
Pavla. Na tváři má usměvavý výraz, což se
líbí
věřícím
pavloslávistům.
Nad
obveselovací místností – tak se nazývá
místnost pro rozjímání – je komůrka
obveselovače. A nad tím ještě jedna
komůrka s postelí točiče vrtule. Na stěnách
obou komor je několik starobylých obrazů.
Nevěřící občané Větrnícké unie se podivují
nad tím, že si pavloslávisté musí pro
obveselování stavět větrné mlýny. Vláda
VU by nyní měla rozhodnout, zda se bude
ve mlýnech podávat pivo OL, neboť věřící
závidí nevěřícím, kteří se obveselují hlavně
v knajpách.

Stadion se stavět bude!

Vláda VU na svém zasedání dne 24.3.02
rozhodla, že zahájí stavbu olympijského
stadionu. Měl by být postaven z balsy a
elektrifikován. Větrnícká unie však opouští
svoji
dřívější
neskromnou
ideu
megaolympiády. Ministr kultury, který je
ze SZVU propaguje pouze „normální“
svátek sportu a klade důraz hlavně na
přípravu přírodního terénu. „Chceme se
zaměřit hlavně na vodní sporty“, říká
H.L.Ch. Duvernoy. Proto i výstavba
nového stadionu byla schválena až na
druhý pokus, když první záporné hlasování
vrátila zpět Jeho Magnificence, která sama
váhala. V obou hlasováních byl proti opět
pouze ministr zahraničí L. Nielson, který
se spolu se SMVU domnívá, že opravený
starý stadion Fr. Neptuna by k účelům
olympiády stačil. VU bude kandidovat na
pořadatele olympiády v roce 2003.
P. Flemingová, SS

Zabiják!
Ve světoznámé restauraci U dvou mečů
v Sharlroa se točí Zabiják. Toto unikátní
spider-citiovské pivo je opravdovým
unikátem, neboť stát Spider – city zřejmě
zanikl.
SS

Již pět hospod v Sovově!
Pan Petr Vok ze Sovova poskytl Sör Szó
krátký rozhovor, který se stočil na
sovovské pivovarnictví a rozvoj této země.
V Sovovu je již v současnosti pět hospod –
Sovovská pivnice, Noční klub v Montesu,
( zde se točí OL), montesská hospoda U
stadionu, horská restaurace Šerlich a
hospoda na hradě Sovovský Krumlov,
která bude brzy rekonstruována, neboť
nemá otvírací střechu. Sovováci chtějí
dohnat VU, která je s počtem osmi
restaurací zatím ve vedení. Sovovský stát
staví nové město s hradem – Dynamo.
Název tohoto sídla pochází z historických
dob. Hrad je již fakticky dokončen a tyčí se
na dvou pahorcích nad městem.

Nový pivovar v Dynamu

Železnice TT

Pod hradem v sovovském Dynamu prý
vyvěrá pramen čisté vody, který teče přímo
do nového pivovaru. Bylo by to docela
překvapení, kdyby se nejednalo o Sovov.
V této zemi se téměř veškerá voda
okamžitě přeměňuje v pivo, a proto je
Sovov zemí zaslíbenou i pro větrnícké
turisty. V tomto případě se jedná o pivo
černé, které se bude jmenovat asi nějak
jako „Zar“ nebo „Říp“. Alespoň to tak
tvrdil Petr Vok, se kterým se setkal
redaktor M. Aleš v Galaxii VP.

Jednotlivé státy na kontinentálních deskách
budou spojeny rovněž železničním
spojením. Proto vláda VU rozesílá všem
vyspělým zemím spolu s profilem i přesný
nákres s vyznačením železničního náspu.
Součástí dopisů jsou i další plány. Každá
vláda by měla podle těchto nákresů
rozplánovat zhruba svoji železniční síť
tak, aby železniční náspy a krajina
navazovaly. Pokládání transkontinentální
železnice (kolejí) se bude provádět
v budoucnu
za
účasti
všech
zainteresovaných zemí a bude to velká
sláva. Nyní nastává období vytváření
krajiny, železničních náspů a vzájemné
koordinace silnic a potoků. VU se
domnívá, že je třeba zvýšené pozornosti při
vytváření vod. Součástí nákresů je tedy i
barevná vodní fólie, která tvoří říční proud
nad kamenitým dnem rybníků a potoků. Co
se týče železničních kolejí – pozor! Pokud
budete již kupovat kolejnice, tak shánějte
ty
s moderním
novějším
spodním
spojováním. Současné se již dají kupovat
hlavně v bazarech a asi zaniknou.

Keneth Coope na návštěvu VU
Pan Keneth Coope přijal pozvání
k návštěvě VU. Zatím mu však větrníčtí
představitelé neřekli, kam přesně má přijet.
Upřesnění místa a data návštěvy však brzy
dostane. Sharl Shaplin zvažuje jako místo
hrad Newcastle, nebo město Avandiv.

Ostrov Avandiv neexistuje !!!
Větrnícká vláda zřejmě definitivně prodala
celý ostrov Avandiv. Ze získaných peněz
by se měla financovat železnice na nové
pevnině, která již bude součástí
mezigalaktických kontinentálních bloků.
Již 4 nejvýznamnější země vesmíru
souhlasí
se
základními
rozměry
kontinentálních ker. Tj. 110 x 70 cm +
tloušťka dřevotřísky 1,2mm. Pokud tedy
začíná nějaký stát stavět, potom nechť
využije těchto rozměrů. Větrnícká vláda již
definovala rozměry prvního profilu
krajiny, která bude přiléhat k sousedům.

Silueta hradu v Dynamu

Obraz sovovského mistra

Stanovisko vlády DGM
Dne Sapa-e Tuni, Sinut 2, roku Sapa IV.
(30.3.2002) navštívila DGM delegace VU.
Návštěvu přijala ministr DsgF (min.
kultury a školství) Lissao Llon Hall. Hosté
předestřeli nový plán celogalaktické
spolupráce, jenž v dosavadních dějinách
izolovaných
kultur
nemá
obdoby.
Dakkarská federace chápe tuto iniciativu
nejen jako možnost nové, kvalitativně
vyšší formy spolupráce mezi národy, ale
dokonce jako možné naplnění smyslu
existence stávajících států Severu a Jihu.
Proto DGM nabídla podporu tomuto
projektu, zvláště v oblasti kultury –
literatury. Ministerstvo DsgF je toho
mínění, že schůzka představitelů tří
velmocí (Skogomadry, Větrníkova a
Dakkarie) by byla velmi na prospěch věci.
DGM souhlasí s větrníckou nabídkou
mírově soutěže a vojenských manevrů.
V tomto smyslu hodlá vláda DGM jednat i
na nejbližším setkání s představiteli
Sovova.
Axeeno Poeeno
Mannato Inne
Konzulové DGM
Neoficiální názor – VU nás předbíhá
v kvalitě staveb, organizací mezinárodní
spolupráce a střelbě na tanky, ale bohužel
její představitelé působí s tradičními zářezy
velmi historicky.

Sovov uražen
Pan vládce Sovova Keneth Coope se cítí
být uražen dakkarskými představiteli,
neboť zjistil (na základě předchozího
písemného stanoviska vlády DGM, do
kterého s dovolením VU nahlédl), že jeho
zemi DGM nepovažují za velmoc.
Dakkarie totiž Sovov nikdy pořádně
nenavštívila, zná jen izolované stavby.
Stavební vyspělost Sovova je však na
velice dobré úrovni. Dle odhadu
ekonomiky Větrnícké národní banky je
Sovov nejlepší v dřevěném stavitelství a
jeho národní potenciál roste v současnosti
nejrychleji ze všech zemí.

Ostrov Avandiv Větrnícká unie prodala…

Dakkarské prvenství
Dakkarie je až neuvěřitelně vyspělá
v potravinářském průmyslu. V dřevěných
příbytcích nevalné kvality (ačkoliv
zlepšení stavitelství je zde již také mírně
patrné) se téměř všude nacházejí plné
prostřené stoly se všemi možnými
potravinami. Při návštěvě dakkarských
měst můžeme ochutnat perfektní sortiment
cukrárny, pekárny, masny i zeleniny.
Skogomadra se sice vysmívá DGM kvůli
její mrkvi, VU však všechny tyto výrobky
obdivuje. Větrnícká unie se v současnosti
snaží o motivaci Juliánova a Adamova
k podobné potravinářské produkci, neboť
by chtěla povzbudit konkurenci Severní
galaxie.

Poslední foto z Avandivu – VU truchlí

Sovov objednává vlajky

Ministerstvo obrany VU navrhuje

Pan Petr Vok si při rozhovoru
s adamovskými představiteli objednal
vlajky pro svůj stát. Sovováci již nebudou
muset malovat sovu na prapory ručně, což
zřejmě dříve dělal SSI (Spolek sovovských
invalidů).

Snížení stavu konvenčních zbraní až o ¼.
Ministerstvo obrany vyzývá tři hlavní
světové mocnosti (USS, DGM, Sovov)
spolu s Langarou a Aragonem, Juliánovem,
Deltou 1 a Adamovem, aby snížily svoji
válečnou výzbroj. Stalo by se tak na
společných manévrech v Galaxii HL anebo
VP asi v červnu 2002.

Interview s paní Virginií
Redakci Sör Szó se podařilo natočit
excelentní rozhovor s paní Virginií ze
Skogomadry. Virginie se u větrníckých
představitelů těší značné vážnosti na rozdíl
od H. Baskervila, který ji před nedávnem
ztratil.
SS: Má Rodrigo funkci ? (Rodrigo
zapřičinil největší válečný konflikt mezi
VU a USS před dvěma lety – pozn.
redakce SS).
V.: Je generál a bude se ucházet o funkci
na ministerstvu vnitra.
SS: Vy chcete VU opět naštvat ?
V.: Ne, pouze král plní to, co slíbil…Na
základě toho, že padlo 1000 vojáků byl
odvolán s tím, že pokud do určité doby
s ním neproběhne soud, (v DGM) tak se
může vrátit do funkce.
SS.: Nemyslíte si, že zde spíše zklamala
DGM?
V.: Ne, oni (DGM) napsali, jak by se měl
konflikt řešit, ale VU začala válčit…
SS.: DGM ale řešila problém Vašeho
velvyslanectví…
V.: Ne,…. Kdybyste to dobře přečetli, tak
byste pochopili, že se oba státy měly vrátit
k nulové variantě a neničit životy ve válce.
SS.: Nulová varianta by znamenala žádná
velvyslanectví?
V.: Ano.
SS.: Děkuji vám za rozhovor.
S p. Virginií promlouvala P. Flemingová

Olympiáda bude první víkend v září
Petr Vok ze Sovova se vyjádřil před
redaktory Sör Szó asi v tom smyslu, že
Sovov bude pořádat olympiádu první
víkend v září na Pattově planetě v Galaxii
VL. Větrnícká unie již kandidaturu Sovova
podporuje a přislíbila výrobu přihlášek a
nezbytných písemností.
E. Daunová

Zadní strana (erotické foto Akky Nuoli)

Železnice na Avandivu vyměřena !
Odborníci na železniční stavitelství se hned
1.dubna 2002 činili. Po dlouhém počítání a
kombinacích kolejí stanovili první jasné
vyměření tratě, která bude přecházet do
druhého státu. Střed tratě bude přesně 86
milimetrů od kraje kontinentální desky. Tj.
nejbližší kolej přesně 80 mm, neboť trať
TT je široká 12 mm. Na druhé straně desky
se železniční trať poněkud vzdaluje od
moře a přechází na další kontinent již 252
mm od kraje. Zde však bude VU hraničit
buď se sebou nebo s Adamovem a
Juliánovem, Tento rozměr tedy nemusí
ostatní státy zajímat. V první fázi pro
propojení kontinentu postačí Větrníkovu
celkem 3 dlouhé koleje č. 6110 + 4 zahnuté
koleje č. 6210. Hned u hranice však bude
nádraží Avandiv, kde v budoucnu
počítáme se dvěma vyhýbkami a vedlejší
nádražní kolejí. V profilu desek se zvedá
jediný kopec. Začíná stoupat ve
vzdálenosti 18 cm od kraje za kolejemi. Ve
vzdálenosti 30 cm od moře má výšku 4 cm,
ve vzdálenosti 40 cm je vysoký 5 cm a
potom klesá na výšku 3 cm ve vzdálenosti
50 cm. Na 60 cm od moře je opět na nule.

Sovovák v klidu hlídá kapli
Větrnícká ponorka Nosferatau, která plula
z návštěvy Dakkarie zpět do VU nalezla
v Galaxii HL kamennou kapli a v ní
jednoho sovovského občana. Podala o
tomto
zajímavém
nálezu
zprávu
Ministerstvu zahraničí VU a tím to pro ni
skončilo.
Avandiv bude zahrádkářskou kolonií?
Strana zelených VU se zase vyznamenala.
Alespoň si to myslí P. Vytahovač, který
zelené zkritizoval ve větrnícké hospodě U
kulatý báby. Nelíbí se mu, že SZVU
prosadila na Avandivu výstavbu přírodního
altánku a skleníku s okrasnými květinami.
„Je to pěkná pitomost“, myslí si senátor
Vytahovač. „Měli bychom spíše stavět
válečné loďstvo, když Skogomadra stále
haraší zbraněmi“.

Skogomadra sousedem VU?
Na hokejovém turnaji v galaxii HL
vyjádřili někteří představitelé Skogomadry
přání sousedit s „milovanou“ Větrníckou
unií. I Unie se chystá na zadrátované
hranice a tanky zahrabané v bunkrech.
Skogomadráci tak neustále oživují duch
studené
války.
Větrnícká
ponorka
Nosferatau však žádného studenoválečníka
z USS nikde v této galaxii nenašla.

P. Vytahovač a S. Ferguson se smějí…

Stanovisko vlády Sovova

Město Dynamo (SS) dne 15.4.2002

Časopis Sör Szó má vynikající úroveň a
jsme moc rádi, že někdo na světě vůbec
něco takového vydává. To jen deklaruje to,
že VU je opravdová velmoc, kterou Sovov
uznává.
Keneth Coope (SS)

Je Sovov vyspělejší?
Jan Zrinský ze Serinu uvádí: „ Po
prostudování
ekonomiky
velmocí
v časopise Sör Szó nás potěšilo, že Sovov
předstihl Skogomadru, avšak naše ztráta na
Dakárii nám připadá příliš velká. Znovu
zdůrazňujeme, že Dakárie má sice
pojmenované všechny lidi v republice (což
je asi 2500), má vyspělé potravinářství,
armádu, ale co je nejdůležiější – lidé této
země bydlí v podstatě v chatrčích.“

Pivovar ZAR
2.4.2002 byl založen druhý sovovský
pivovar a první na světě, který točí černé
pivo. Jeho název je „ZAR“. 13.4. vyrobil
prvních 12 lahví pěnivého moku, které jsou
zatím v prodeji v hospodě pod hradem
Dynamo. Hostinec je již plně v provozu a
navazuje přímo na pivovar „ZAR“. Město
Dynamo by uvítalo, kdyby se sovovské
černé pivo točilo i v zahraničí. Čekáme na
nabídky.
Vilém z Rožmberka (SS)

Vyjádření pivovarské skupiny OL
Představenstvo pivovaru OL se ohrazuje
proti tvrzení sovovských pivovarců. Ve
Větrnícké unii se již od r. 1999 točí černé
pivo OL. Toto pivo nebylo zařazeno do
poslední ochutnávky piv a nemá svůj
specifický název. Má však žlutočernou
nálepku a jasně se odlišuje od tradiční
desítky a dvanáctky. V celé VU je asi 30
kusů této značky. Vzorky jsou i ve
větrníckém muzeu piva.
S. Ferguson & P. Vytahovač, OL

Vlevo pod hradem je pivovar ZAR, jehož
budova je vestavěna do skály, ze které
vyvěrá pramenitá voda, vynikající pro
vaření černého piva. Zkusit novou
restauraci právě přicházejí (zleva – Keneth
Coope,
Wesley
Clark
a
Vilém
z Rožmberka).
Podle Petra Voka (SS)

Válka na obzoru?
Ani po roce a půl nám Skogomadra
neodpověděla na sovovský mírový návrh,
takže jsme nuceni přehodnotit vzniklou
situaci. Věříme, že se pan Retler včas
k tomuto tématu vyjádří.
Wesley Clark (SS)

Juliánov na internetu?
Juliánští inženýři předstihli ve tvorbě
internetových stran VU. Jejich stránka je
již hotová a připravená v nejbližších dnech
k vesmírné prezentaci. Větrníčáci museli
uznat, že grafická a textová stránka
Juliánova je značná a převyšuje stránku
Špejlandu.
M. Aleš

Olympijský stadion ve výstavbě
Větrníčtí stavbaři položili základní kámen
nového olympijského stadionu, který by se
měl stavět asi půl roku. Již jsou hotovy
části dvou tribun. Stavbaři pod vedením
Yuonga Setona z firmy Kebne staví dnem i
nocí z
balsy. Počítáme však i
s keramickými střechami a zdivem.
V rozích stadionu budou svítit 4 lampy a
místa pro diváky budou částečně
zastřešena. Na tribunách jsou místa pro
stání i pro sezení. Každé místo bude mít
číslo. Větrnícká unie chce od diváků na
olympijských hrách vybírat peníze a tím
omezit počty chuligánů. Lístek bude stát
asi 1 – 2 gam. Vláda v nejbližší době
rozhodne, zdali se i tento stadion bude
jmenovat po Frantu Neptunovi, prvním
olympijském vítězi všech dob ze Spider –
City.

TI
Soudce TI, největší ekonomický expert VU
a pan Steve Carrera se vyjadřují k názorům
Jana Zrinského ze Serinu ohledně
ekonomiky Sovova. Ti a Carrera respektují
tvrzení pana Jana Zrinského ze Serinu,
nepřipojují se však k jeho názoru. Sovov je
v současnosti nejrychleji se rozvíjející
země. Dakkarie je však v tempu svého
rozvoje pravděpodobně hned za ním a
větrníčtí ekonomičtí experti si nemyslí, že
by ji Sovov někdy v brzké budoucnosti
dohnal. Je třeba objektivně vidět množství
a rozpracovanost jednotlivých dakkarských
projektů. V některých oblastech se
Dakkarie již tak vzdálila ostatním zemím,
že je v nich nedosažitelná (vybavení bytů,
potraviny, agenda, systém řeči, politické
uspořádání, rozloha země….). Větrníčtí
představitelé rovněž po poslední návštěvě
této země konstatovali, že se mírně
zlepšuje i kvalita domů.
Větrnícká národní banka

Olympiáda v Dakkarii byla dost dobrá..
Sovov jako pořadatel olympijských her
2002 to bude mít hodně těžké. V živé
paměti větrníckých sportovců i diváků
zůstaly precizně zorganizované Světové
hry sportu (SHS). Asi nejvíce se líbily
závody na lodích.

Z přednášky p. Laczo Nielsena
Ministr zahraničí p. Laczo Nielsen
vystoupil dne 17.4.2002 na půdě
Univerzity Imricha Draculy s obsažným
referátem týkajícím se mezinárodního dění.
Nejprve srovnal ekonomický růst a
konstatoval markantní zpomalení rozvoje
(až stagnace) zemí Jižní Galaxie – USS,
Langary, Aragonu a následně zkritizoval
také země Špejlandu Juliánov a Adamov,
které bez pomoci VU rovněž stagnují.
Všechny tyto země pomalu ztrácí vliv ve
světě. Ve vesmíru se nyní nejrychleji
rozvíjí Sovov následovaný Dakkarií a VU.
Jimmy Page k mezinárodnímu napětí
Ministr obrany VU pan Jimmy Page uvedl
na krátkém semináři k vojenským otázkách
na UID ve Větrníkově asi toto. Větrnícká
unie v současnosti není přímo akutně
ohrožena vojenským konfliktem, stále je
však v neukončené válce se Skogomadrou.
USS nereaguje na nabídky míru
Větrníkova podobně
jako
Sovova.
Současná vláda již v tomto svém období
navrhovala uzavření mírové smlouvy mezi
oběma zeměmi. Nyní se však již nebude
vnucovat. Řada je na USS. Jimmy Page
odpověděl i na dvě otázky naší reportérky
p. Peggy Flemingové:
P.F. „Co byste říkal uzavření míru mezi
USS a VU“?
J.P. „Při současné stagnaci hospodářské i
politické, kterou vidíme ve Skogomadře,
by to osobně pro mne bylo velkým
překvapením“.
P.F. „ A co když tedy k žádné dohodě mezi
námi a USS nedojde“?
J.P. „ Taky dobře“…..
P.F. „ Děkuji pane ministře“.

Ještě k hokejovému turnaji

Větrnícký fotbal?

Předsedkyně olympijského výboru Eva
Daunová se vyjádřila ještě k proběhlému
hokejovému turnaji v Galaxii HL. Zde byla
pro hokejové týmy VU a Adamova asi
největším
překvapením
Skogomadra.
Větrníčáci i Adamováci nepočítali s tím, že
země jako USS nebo Langara vůbec umí
hrát
hokej.
O
Sovovácích
jsme
předpokládali, že tuto hru ovládat budou.
Mezi hokejovou elitu se svými výsledky
řadí země Sovov, Adamov, USS a VU. Ve
druhém sledu jsou za nimi teprve Juliánov
a Langara. Eva Daunová navrhuje hrát dva
velké hokejové turnaje každoročně. Výše
uvedené týmy budou hrát o mistra světa,
Aragon, Dakkarie, Mon Ferero, popř. další
země o postup do elitní skupiny.
Redakce

Větrnícké ženy se překvapivě chopily
zajímavé iniciativy. Petra Petrášová, Marta
Teplá a Rina Okapová se rozhodly založit
fotbalový tým VU. Hrát se však nebude
podle langarských pravidel. Kopat se bude
do malého míčku na hřišti s mnoha otvory.
Ženy jsou lépe k této hře uzpůsobeny,
neboť jejich tělo je vepředu dole placaté.

SPVU chce změnu Ústavy
Stínový ministr zahraničí SPVU senátor
Pepa Vytahovač bude v případě svého
zvolení v prachopadu 2002 požadovat
změnu Ústavy VU. Senátorovi se nelíbí
ustanovení zakazující útok VU proti jiným
zemím. Pepa Vytahovač se domnívá, že by
VU
v zájmu
uchování
světového
kulturního bohatství měla obsadit méně
vyspělé země jako je Udolian a Spider –
City. Jinak údajně hrozí, že zbytky těchto
států definitivně upadnou vniveč a to, co
by se ještě nyní dalo zachránit, bude
zničeno. Senátor Vytahovač v tomto
smyslu interpeloval současného min. zahr.
věcí L. Nielsona. Podle tohoto „modrého“
ministra však žádná takováto agrese VU
nepřipadá v úvahu. Aby pavloslávisté
změnili Ústavu, museli by získat ¾ - novou
podporu vlády. Ústavu však chtějí změnit i
zelení. Požadují její rozšíření o definování
státních symbolů VU.
P. Flemingová

Delta 1 žije…..
Peggy Flemingová navštívila na konci
měsíce „na skok“ nejvýznamnější zemi
v Galaxii MO – Deltu 1 a učinila si tak
letmý obrázek o vyspělosti tohoto
království. Seznamujeme tedy naše čtenáře
s těmito skutečnostmi:
Delta 1 je království, jemuž vládne král
Rubi Rod. Samotná země se skládá ze
dvou hlavních kontinentálních desek
(rozloha obou je asi 10 x 14 dm), které
vzájemně navazují. Zemi rozděluje
poměrně široká řeka (až 1 dm) několikrát
přemostěná. Silnice a stavby jsou na slušné
úrovni. Tj. v zemi je asi 45 – 50 bytů (
kolem 30 staveb). Dalších asi 15 staveb je
však rozestavěných. Nad městem se tyčí
nedostavěná silueta hradu Helfštejna.
Převládá architektura dřevěná, jsou zde
k vidění však rovněž stavby z bílých
keramických cihel a dokonce dláždění
z tohoto materiálu (Po žel. nádraží
v Gondole ve VU první svého druhu na
světě). Země prošla v posledním období
administrativním úpadkem. Má dnes pouze
asi 150 lidí. Udivuje však stále velice
vyspělou vojenskou technikou.
P.F.

Bude Delta 1 chloubou SG ?
Sör Szó položil Rubi Rodovi dvě otázky.
PF.: „Zúčastní se Delta 1 olympijských her
v Sovově?“ (Pokud tam budou).
RR.: „Asi ne.“
P.F.: „Počítá vaše země s projektem
kontinentálních desek?“
R.R.: „ Naše země nemá na tento projekt
peníze.“
Peggy Flemingová

Pomůže VU Deltě 1?
Delta 1 se zřejmě potýká s hospodářskými
i politickými problémy. Větrnícká unie má
však přednostní zájem tomuto státu
pomoci. Proto nadále počítá s tím, že se i
Delta
1
zapojí
do
projektu
Mezigalaktického společenství. Rubi Rod
může nadále počítat s doložkou nejvyšších
výhod, kterou VU poskytuje pouze
Juliánovu a Adamovu. V praxi to znamená
asi toto: Železniční zařízení je ochotna
Deltě 1 velice výhodně dodat Větrnícká
unie. Ta bude při takto pojaté ekonomické
pomoci požadovat zpětně zřejmě pouze
malé množství rozestavěné techniky (např.
nějaká vesmírná plavidla). VU je ochotna
se podílet i na dovozu kontinentální desky.
VU nezapomíná na vstřícný postoj Delty 1
k VU při jejím napadení Skogomadrou,
velice oceňuje také to, že v zemi je
rozšířena abeceda Hašo.
Min. zahraničí VU Laczo Nielson

Zkoušení pana profesora
Samuel Ferguson při svém zkoušení
studentů na Univerzitě Imricha Draculy ve
Větrníkově (VU) používá svůj dosti
svérázný pohled na svět. Několik jeho
studentů si bude proto muset zopakovat
zkoušky z politologie. Pan profesor totiž
tvrdí, že demokracie znamená vyspělejší
úroveň státu a poukazuje na země
v ostatních galaxiích. Demokracie se zde
prý vyvinula až v určitém stupni
ekonomického rozvoje. Méně vyspělé
země ji nemají, protože jim nezbývá
energie zabývat se volbami. Typické je
toto primitivní zřízení např. u Skogomadry.
Naopak u Sovova jsou již patrné snahy
změnit monarchii ve vyšší společenský
řád. Sympatické je politické uspořádání
Langary, u této země je prý však otázkou,
zdali se nejedná pouze o prázdnou
proklamaci.
Není
jisté,
zda
zde
demokratické volby doopravdy probíhají.
Vyspělost zemí se měří podle stupně jejich
politického uspořádání. Studenty, kteří
mají na věc poněkud jiný názor, prý pan
Ferguson od zkoušek vyhazuje. A to
ponejvíce studenty ze Strany Červených.
Pokud je to pravda, měl by pan Ferguson
zvážit své setrvání na UID (Univerzitě
Imricha Draculy).
Paavo Nurmi, SČVU

Administrativní chaos
V nedávno ještě vysoce ceněné Deltě 1
zavládl zřejmě administrativní chaos. Toto
zjištění vyplývá z následujících náznaků.
Není příliš jasné, kolik je zde lidí. Větrníčtí
redaktoři narazili také na podivnou
anonymitu. Pokud se zeptali na název
mnoha zajímavých míst, tak se dozvěděli,
že se „to“ nijak nejmenuje. Určitou
bezútěšnost dokazuje také další z faktů,
kterým VU přisuzuje značnou závažnost.
Země má až 1/3 rozestavěných staveb a
techniky. Letadlová loď se staví již několik
let. VU to považuje za znak dezorganizace
a „boží“ demotivace. Stát by se měl
pouštět pouze do projektů, na které má.
E. Destinová, S.S.

Extraliga LH – IV. ročník
(po 6 odehraných kolech)
1. Dracula Avandiv (VU) 21:16
2. Porto Sharlroa (VU)
19:15
3. Regulus Artisan (AD) 20:12
4. Zebu Elizabeth (VU) 17:20
5. Letci Artisan (AD)
17:18
6. AM Nepál (AD)
19:21
7. Koča Kateřín (VU)
15:20
8. Skanzen Artisan (AD) 15:21
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