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Paavo Nurmi předsedou vlády VU! 
 
Letošní volby vlády Větrnícké unie se uskutečnily přesně podle plánu a nebyly 
šizeny tak, jak se tomu stalo v minulém volebním období, kdy opětovně vyhrála 
Judita Elfmark. Tehdy pouze Sharl Shaplin rozhodl (kostkou), že prodlužuje 
volební období Judity Elfmark o rok. 
Letos to bylo opravdové klání předsedů všech čtyř tradičních větrníckých stran, 
z nichž svůj stranický post obhájil pouze Paavo Nurmi. Střetl se tak o 
předsednictví s Celestou Ozt, Boyárdem a Héliosem. Jeho strana SČVU (Strana 
červených VU) však volby vyhrála a tak mohl Nurmi sestavovat vládu dle své 

libosti. První nominace ministrů však nebyla 
odsouhlasena Jeho Magnificencí Sharl 
Shaplinem (zřejmě kvůli tomu, že se tam 
Nurmi snažil protlačit svoji milenku Soňu 
Morgensternovou), druhá již byla 
odsouhlasena. A tak na příští roční období 
bude Větrnícké unii vládnout menšinová 
vláda Paava Nurmiho, neboť v koaličním 
spojení se Stranou zelených VU bude mít 
ztrátu jednoho mandátu. Strana Pavloslávistů 
VU a Strana modrých VU získaly hlasy 
celkem 86 voličů, koalice Paava Nurmiho 
pouze 85.  
 
 
Letošní volby se vyznačovaly větší 

rovnoprávností, neboť ženy tentokrát neměly více hlasů než muži. Pro příští volby 
se však opět zvažuje v kuloárech jedna novinka. Možná, že se nebudou do hlasů 
započítávat hodnosti (zářezy). 

Volby se konaly na univerzitě ve 
Větrníkově 



Jak tedy bude vypadat zahraniční politika VU? Paavo Nurmi chce více aktivizovat 
státy JG a hlavně a především více aktivizovat iiiland a Větrníckou unii. 
V posledním roce si tato země prošla velikou krizí. Za poslední volební období 
byly postaveny pouze dvě stavby, z nichž jedna (nádraží metra v Gondole – 
Červenověžská) není ještě dostavěno! 
A jak tedy vypadá vládní schéma VU na dalích dvanáct měsíců? Takto: 
 
Předseda vlády VU polní maršál Paavo Nurmi 
Ministr zahraničních věcí: Linda Horn 
Ministr obrany: Eva Daunová 
Ministr kultury: Cecílie Puža 
Ministr bez portfeje: Boyard   
 
                                                                               Jimmy Page, Nuoli 
 
Zimní olympiáda 2022 bude v Gondole! 
 
Je to pravda. To, co předjednala ještě vláda Judity Elfmark, se stane brzy skutkem. 
Větrnícká unie se po dohodě s hlavními světovými velmocemi sportu dohodla, že 
bude dodatečně organizovat letošní zimní olympijské hry. Tyto hry budou 
poněkud skromnější, plánuje se soutěžení v pouhých pěti disciplínách. Letošní 
zimní OH bude hostit město Gondola 
v termínu 2. – 4. 12. 2022 v Galaxii STB. 
Gondola má dostatečné ubytovací kapacity pro 
všechny sportovce i turisty a má rovněž 
kvalitní vlakové spojení do centra olympiády, 
do Elwingenu. A jaké budou disciplíny? Prostě 
klasika: sjezd a slalom dohromady 
(kombinace), skok z můstku, trojboby,  biatlon 
a boule. Nepočítá se s hokejem, neboť Langara 
nepřislíbila účast na hrách. 
Začínáme trénovat! A máme radost, protože 
kvůli neúčasti Langary se zřejmě dostaneme 
zase na čelo nejúspěšnějších olympijských 
národů! Vůbec nás neúčast Langary nemrzí. 
Prostě, když není zájem a jsou důležitější 
věci……. 
 
                                                                              Eva Daunová, předseda VOV  
 
 
 

Na startu bobů... 



Sopka! 
 
Tak už je to hotovka! V Havrányi se bude vysoušet moře a mořské vlny odhalí 
kužel dosud málo prozkoumané sopky. Očekává se, že až se vrchol sopky dostane 
nad hladinu, tak bude chrlit dým do ovzduší a v kráteru bude světélkovat láva. 
Sopka byla objevena v moři nedaleko vesničky Havrányky. Amezemští inženýři 
poté posoudí veškeré bezpečnostní aspekty v případě nenadálého výbuchu a 
vymyslí nejlepší a nejméně ohrožující místo pro turisty, kteří se určitě budou chtít 
do tohoto kráteru podívat.  
S vysoušením moře se již pomalu začíná. Sopka by měla být odhalena a vysušena 
v časovém horizontu 2 let.    
                                                                               Boyard, min. bez portfeje VU 
 
Karty iiilandu 
 
Větrnícká unie bohužel neobdržela žádné nové fotografie měst z Jižní galaxie. 
Docela nám to komplikuje přípravu karet, která už začala. Investice do karet bude 
poměrně vysoká a bude dosahovat pravděpodobně až 4000 gam ( 12 000 Kč). O 
to větší škoda, že zde nebude zastoupen 
opravdu reprezentativní výběr měst všech 
existujících a fungujících zemí ve Vesmíru. 
Větrnícká vláda hlasovala o dvou hlavních 
návrzích, které se týkají přiřazení čísel 
jednotlivým zemím. Jeden návrh 
upřednostňoval Větrníckou uinii s tím, že by 
obdrželi kvarteto s nejvyšším číslem 8. 
Sedmičku by poté měla Rošfórská říše, dále by 
následovala Langara se šestkou, Skogomadra 
s pětkou, Havrány se 4, Kateřínské království s 
číslem 3, Juladam (spojení Adamova a 
Juliánova) s dvojkou a Sovov s číslem jedna. 
Druhou možností bylo losování čísel. 
 
A jak hlasování dopadlo? 
Nejprve vláda rozhodla, že VU nebude mít přednostní právo získat osmičku. Sharl 
Shaplin poté hodil kostkou a ptal se, zdali má toto rozhodnutí vetovat. Kostka mu 
pravila „ano“. Ministři tedy hlasovali znovu a pokusili se veto Sharl Shaplina 
zvrátit. Už to vypadalo, že se tak skutečně stane, neboť první dva ministři hodili 
liché číslo, které znamenalo potvrzení přednostního práva VU na získání čísla 
osm. Stal se však zázrak, neboť zbývajícím třem ministrům padlo číslo sudé, které 
znamenalo, že čísla musí býti jednotlivým zemím přidělena losem. 
 
 

Veřejný dům v Montesu - dostane 
se na karty? 



A los nakonec rozhodl takto: 
Číslo 8 = Rošfórská říše, 7 = Langara, 6 = Juladam, 5 = Království Kateřínské, 4 
= Havrány, 3 = Skogomadra, 2 = Sovov, 1 = Větrnícká unie. 
 
 
A na kvartetu se začalo okamžitě pracovat. Velká škoda, že naši inženýři neměli 
při tvorbě kvarteta vůbec žádnou podporu ze zemí Jižní galaxie. Z toho vyplývá, 
že jsme museli vybrat fotografie objektů na karty sami. Protože jsme nezískali 
fotografie všech měst, tak jsme museli poněkud změnit koncepci. Tak se stalo, že 

na kartách bude třeba i hokej, vepřín, sob, 
fanouškové, osobnosti, hrady, atd. 
Museli jsme rovněž spojit dva státy 
dohromady a nazvat je Juladam. Při té 
příležitosti bylo nezbytné dát dohromady i 
jejich dvě vlajky a udělat z nich jednu. 
„Já se fakt divím, že třeba v Langaře nebyl 
nikdo schopen nám dát fotografii 
Langsterdamu anebo Blesků nad 
Kalamitou,“ ohodnotila to Cecílie Puža, 
nová ministryně kultury VU. „ Prostě nám 
na mail nic nepřišlo a fotku z WhatsAppu 
jsme nedokázali stáhnout. A bylo také dosti 
hloupé prosazovat černobílé fotky. 
Představitelé Langary by se měli nad sebou 
trošku zamyslet a začít pracovat. Vymýšlejí 
úplně zbytečné věci třeba s Instagramem a 
když se tvoří něco smysluplného, tak skutek 

utek“, doplnila Cecílie.  
„Také se nám nepodařilo vložit do kvarteta Gwyrd Inis anebo Mariana Beach. 
Trošku jsme spoléhali na to, že v kvartetu bude Mariana Beach s nově osvětleným 
bazénem, ale rychlost prací na pexesu nás zaskočila a my jsme to již nestihli 
vyfotit“, dodala Puža.        
 
                                                                                             Jimmy Page, Nuoli 
 
Světelná galaxie v iiilandu! 
 
Amezemští inženýři proměnili iiilandskou krajinu ve světélkující galaxii. Jak 
jinak nazvat řadu lamp, které nyní ozařují dříve temné pustiny iiilandských 
regionů. Nejvíce světel nyní zřejmě přibylo v Království Kateřínském a to 
zejména v hlavním městě Lúthienu. Velké překvapení také vzbudilo ozáření 
bazénu v rošfórském Mariana Beach. Bazén prosvícený třemi modrými světly se 
stal rozhodně jedním z divů světa. Po odjezdu těžké amezemské techniky museli  

Solovecký klášter - některá fota jsme 
museli uříznout... 



 
naše úklidové čety do práce a pustit se do čistění 
mořských vod v Mariana Beach, kde stavební 
firma z Amezemu vytvořila skládku toxického 
materiálu. A potom zase pracovali cestáři u 

stadioonu v Lúthienu, 
kde se musela znovu 
asfaltovat rozkutaná 
vozovka. Tyto stavební 
práce budou zřejmě 
hotové ještě před 
začátkem ZOH 
v Gondole. Co kdyby se 
sem přijeli podívat nějací 
turisté, že?  
 
                                      Laczo Nielson, firma Kebne 

Slovo redaktorky 
 
Milí čtenáři, v tomto čísle Nuoli dnes nenajdete historické okénko. Je to dáno 
poměrně velkou rozsáhlostí tohoto výtisku. Místo toho připojujeme do přílohy 
přihlášku na ZOH a věříme, že se sportovci Vašich zemí zúčastní letošní, poněkud 
opožděné, olympiády.  
                                                                                     Ema Destinová, Nuoli 
 
      
 
Příloha – klidně si ji upravte, hlavně se však napište a pošlete to v nějakém 
formátu zpět do naší redakce: 
                                                            Angelika de Monte-Luc, Nuoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

   

Ozářený Loch Mulardoch 

Ozářená Mariana Beach 
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