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Větrník se nám točí v srdci! 
 
Příprava větrníckých sportovců neuvěřitelně graduje. Nikdo nechce ani pomyslet na neúspěch 
naší výpravy na posledních OH, kdy vyhrála Rošfórská říše 6 zlatých medailí v sedmi 
disciplínách! Nyní se situace nesmí opakovat! Naši terenéři zatroubili do sportovního útoku. 
hřiště, loučky, posilovny a lesy ve Větrnícké unii ožily rejděním skupin nadšených sportovců, 
kteří se pustili s neuvěřitelnou vervou do trénování svých končetin.  
Osmičlenný tým vytrvalců si zkusil zaběhnout marathon na nové kateřínské trati kolem hradu 
Kateřín. Na první vyhazující metě zvítězil mladý nadějný sprintér Dan von Dandan, v 
závěrečném spurtu však exceloval Roland Garos. Na třetím místě doběhla Soňa 
Morgensternová. Všichni tito tři závodníci tak získali nominaci a budou tvořit startovní pole 
tohoto běhu na LOH v Kateřínském království. 
Zajímavý byl rovněž sprint, který se stal kořistí již staršího, ale pořád velice rychlého atleta, 
Soudceho Ti. Také on si vybojoval nominaci spolu s Oliverem Hardym a překvapením tohoto 
závodu – Antonem Kedlubem. 

 
Ve skoku vysokém v 
přípravném závodě excelovali 
Ulrika Levinová (již má jednu 
zlatou z předchozích OH 
doma), Carl Sheithauer (již má 
jednu zlatou z předchozích OH 
doma) a Petr Petrovič. On však 
může být tím horoucím 
bramborem v ohni. 
Závod na in-linech ovládly 
letos ženy. Možná, že tomuto 
sportu vyhovuje hubená 
postava a menší (ale pěkná) 
prsa sportovců, Naše ženy to 
splňují. Po stránce taktické 
předvedly Šárka Šimonová, 
Theodora Nibóová a Ulrika 

Levinová perfektní až dokonalé výkony. Tato disciplína bude větrnícká! 

Začátek marathonu, vede Jimmy Hendrix, běží teď pozpátku (vlevo) 



Zato tréninkové běhy ve štafetě spíše pobavily než sportovně navzrušily. Běhajícím 
závodníkům neustále vypadávaly kolíky, občas se všichni na předávání váleli a příhlížející se 
bavili dalšími zmatky. To když jeden závodník dokonce vybočil z trati a zaběhl do lesa.  
 
K tomu není co dodat. Snad jen rčení: “Těžko na cvičišti, lehko v boji”. 

 
Trojboj rovněž dokonale prověřil všechny potenciální zájemce o post olympijského závodníka 
2020. Nakonec se sportovní komise VOV (Větrnícký olympijský výbor) rozhodla, že pro tuto 
velice náročnou soutěž nominuje Vissea de Sus, Jimmyho Hendrixe a opět Ulriku Levinovou. 
Od té se očekávají opravdu veliké výkony. Prostě byla v přípravě nejlepší a tak reprezentuje 
VU ve třech disciplínách. Máme se na co těšit.          Eva Daunová, předseda OVVU 
 

 
Trať marathonu a štafetového běhu v Kateřínském království - start a cíl vlevo dole... 

Začátek sprintu se nevyvedl...jako hlemýždi… 
Závěrečný finiš marathomu - Roland Garos (vpravo) 



 
 
Langara poslala pěknou olympijskou prezentaci!   
 
Langara mile překvapila všechny příznivce sportu a OH, když vypracovala a rozeslala svoji 
olympijskou prezentaci v power pointu. Je vidět, že se langarští sportovci na LOH v Kateříně 
těší. Zvláště po loňské absenci. Celosvětovému sportu to jistě prospěje. Naši sportovci však 
pevně doufají, že tentokrát Langaru v počtu získaných medailí zastíní. A to se týká i fotbalu. 
Větrnícká unie přijíždí na LOH s týmem, který před léty v Rošfórské říši vybojoval bronzové 
madaile a mimo jiné, slavně porazil i Skogomadru.  

  
Naši fotbalisté mají nové dresy a jsou poněkud tlustší než tomu bývá obvykle.” Když si chceme 
dobře nahrávat, tak nesmíme padat,” řekl k tomu organizační a realizační šéf našeho 
fotbalového týmu – Hélios, který je sám velice tlustý.   V přípravě porazili fotbalisté VU jak 
Kateřínské království, tak i Havrány.  Uvidíme, jestli budou opět země Jižní galaxie nad naše 
síly. Dáme do soubojů s těmito týmy všechno! 
                                                                                                Kuba Kubikula 
 
Nové WC si každý může vyzkoušet natvrdo! 
 
Větrnícká firma Kebne dodala na LOH v Kateřínském království mobilní i imobilní záchodky. 
Dvě budky pro vykonání všech potřeb byly umístěny na levé i pravé straně střelnice, kde budou 
závodníci střílet v rámci soutěžního trojboje. Věříme, že zájemci o vykonání potřeby budou 
tuto míti až po střelbách. 
Další záchodek byl umístěn do domku patřícímu běžeckému areálu pod hradem Kateřín a tedy 
v těsné blízkosti marathónské a štafetové trati. Sem si budou moci odskočit závodníci ve skoku 
vysokém i přihlížející diváci z tribuny. Mimochodem – ta je rovněž nová a je dárkem 
větrníckých stavbařů Kateřínskému království.    
                                                                                          Laczo Nielson – firma Kebne 
 Detektivové hledají Paava Nurmiho 
 
Paavo Nurmi, jeden ze zakladatelů Větrnícké lidové republiky, což byl státní útvar, ze kterého 
se později vyvinula Větrnícká unie, je už asi 15 let nezvěstný. Jeho milenka Soňa 
Morgensternová to však ohlásila na policii až minulý týden. Zroivna když vybpojovala 
olympijskou nominaci. Prý by ji mrzelo, kdyby Paavo neuviděl alespoň z tribuny, jak běhá. 
Takže iniciovala vznik detektivní dvojice, která by měla Paava xco nejdříve nalézti. 

Langarští fotbaloisté chtějí obhájit zlato Mark Knopfgler, zrenér fotbaloistů Langary 



Existuje několik teorií, kde Paavo je a jak zmizel. 
a) Paavo byl unesen některou ze zemí JG (To ale nedává moc smysl, protože Paavo byl 

docela velký přívrženec Skogomadry) 
b) Paavo se nalézá někde ve své hospodě U dvou mečů (Třeba někde zastrčený pod 

stolem). 
c) Paavo je úplně někde jinde 
d) Paavo byl zavražděn 

 
Detektivního úkolu se ujali dva začínající detektivové – Young Seton a Irma Stády. A nazvali 
svoji agenturu po slavných a rovněž zmizelých starých detektivech – E.T. Setona a P. Lauerda. 
Jejich agentura zaměřující se na hledání zmizelých a pohřešovaných lidech se bude nazývat 
Setolada. Uvidíme, zdali bude Paavo Setoladou nalezen. 
 
                                                                                                   Ema Destinová, Nuoli 
 
LOH 2020 se blíží, jsou za dveřmi…. 
 
 
Kateřínští dělníci dokončují opravu a inovaci olympijského stadionu, na němž se bude soutěžit 
v královské disciplíně sprint. Zároveň se zde budou předávat i medaile pro vítězné sportovce. 
Stadion je vyzdoben vlajkami soutěžících (soupeřících) států. Bují na něm smaragdově zelená 
tráva i květinové záhony. V tomto týdnu se přijel podívat na staronový stadion i čerstvě 
rekrutovaný tým fotbalistů Kateřínští tygři. Velice si stadion zalíbili. 
 

 
Běžecký trénink 

 
Kapitán družstva František Švestka na otázku, jak se mu stadion libí, odpověděl takto: "Tak 
mně i chlapům se to fakt zamlouvá, spousta místa, příjemné posezení, opravdu jsme rádi za 
takový prostor." My v Kateříně věříme, že nejen tento stadion, ale i celé LOH zalíbí všem 
státům.  
 
                                                                                                 pro Nuoli - Cinderella Castle 
 
Tak ne, LOH v říjnovém termínu nebudou! 
 
Ministr bez portfeje VU Hélios měl včera v parlamentu VU v Szentlászlószékesegyháze přímo 
fatální projev a zasmušil všechny přítomné. Koronavirus 2020, který se rozšířil z větrníckého 
nádraží do zemí SG a nyní je pravděpodobně už také v zemích JG, znemožnil konání LOH v 

Kateřínští fotbalisté 



Kateříně v říjnovém termínu. Nyní se v Kateřínském království uvažuje o novém náhradním 
termínu, kterým by měla být polovina ledna.   
A to je velká škoda, neboť dokonce i Havrány měla již téměř připravenou nominaci. A je to 
také veliká škoda pro větrnícké fotbalisty, kteří rovněž včera oblékli své nové zlatavé dresy. A 
je to škoda pro všechny země, které se chtěly tohoto svátku sportu zúčastnit.  
Musíme si však říct: “Nevadí!”.  O to lepší mohou být lednové LOH, což je sice trošku podivné, 
ale určitě uskutečnitelné. Tyto LOH by se měly opět konat v galaxii PB – Pattova bouda. 
 
                                Eva Daunová, předsedkyně vlády VU a zároveň šéfka OVVU 
 
P.S. Napsáno po telefonickém rozhovoru s Kateřínským královstvím, Skogomadrou, 
Rošfórskou říší a konzultacích s Havrányí.   
 
      
 
 
 
 
 
  
  


