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Větrnícký zimní pohár 2022 
 
Sportu dychtiví obyvatelé 4 spřátelených zemí se přece jenom dočkali. Třetího 
prosince roku 2022 se v Gondole objevily sportovní delegace Rošfórské říše, 
Království Kateřínského, Havránye a Větrnícké unie, aby si to férově rozdali 
v zimních sportovních disciplínách. Po neoficiálním přivítání, kdy si panáčci 
pouze plácali po ramenou a skládali si komplimenty, došlo k prvním vážnějším 
věcem. Představitelé všech čtyř zemí hlasovali o tom, zdali se tento nadcházející 

sportovní svátek má nazývat 
olympijskými hrami či nikoli. 
Větrnícká vláda olympijský návrh 
nejprve odmítla, Sharl Shaplin byl však 
svým vetem proti. Avšak ani toto veto 
mu nepomohlo. Vláda trvala na svém a 
tak se Větrnícká unie přiklonila 
k pouhému uspořádání Větrníckého 
zimního poháru. Rozhodující však bylo 
ještě stanovisko zbývajících tří zemí. 
Z nich pouze Havrány horovala za 
pořádání ZOH. Myšlenka poháru tedy 
zvítězila. 

 
Vždyť je to jen pohár… 
 
Po tomto hlasovacím úvodu se již rozjely jednotlivé disciplíny, které byly 
zatíženy častými nepřesnostmi v pravidlech. Tyto přehmaty však byly 
bagatelizovány pořadateli i přihlížejícími diváky slovy: „Vždyť je to jen pohár“. 

Státníci rozmlouvají… 



Ve zpětném pohledu však tyto zkušenosti určitě poslouží v budoucnu při pořádání 
větších sportovních soutěží, jakými jsou především zimní i letní olympiáda.  
Celkově vzato tedy Větrnícký zimní pohár určitě splnil svůj účel. 
 
Sjezd + slalom 
 
A jak probíhaly jednotlivé soutěže? Nejprve se jela kombinace sjezdu a slalomu. 
Mezi závodníky panovaly silné obavy, že tuto soutěž nikdo nedokončí. Padali už 
velice četně v úvodním sjezdu, Strachota (RŘ), Cavendish, Weidenau (oba KK), 
Vantaa (VU). Soutěž přesto dokončili přesně tři závodníci, kteří si mezi sebou 
rozdali tři základní medaile. Zvítězil Udo Házenburk z Havránye, druhý byl 
Přemysl Oráč z RŘ, (tento závodník participoval i na dalších disciplínách) a na 
třetím místě stanul Egy Kettö z Havránye. Byl to tedy veliký úspěch havránských 
sportovců, kteří spíše vsadili na klidnou a chytrou jízdu. 
 
Skok z můstku 
 
Další disciplína se odehrávala v Lúthienu na tamním skokanském můstku. I zde 
se objevili závodníci, kterým se nepovedl ani jeden skok. Mnozí sice někdy 
skočili, ale jejich skoky byly opakovaně 
tak krkolomné a obveselující, že jim 
rozhodčí přisoudili za umělecký dojem 
číslo 1. ( Irvine 2x, Oráč rovněž 2x, oba 
z RŘ). Po dramatickém boji vyhrál Ben 
Klepáček z KK (15 bodů) těsně před 
Stevem Carrerou z VU (14 bodů). Ten měl 
sice čtyři úspěšné skoky (Klepáček pouze 
3), jeho hodnocení však bylo o bod nižší. 
Na třetím místě se umístil rovněž větrnícký 
sportovec Svatopluk Čáp, který se svými 
třemi hodnocenými skoky dosáhl pouze na 
výsledek 10. Ostatní skokani byli takříkajíc „o level“ horší, čtvrtý Sejkora 
z Havránye získal za své tři platné skoky pouhých 7 bodů. 
 
Trojboby 
 
Z Lúthienu se sportovci přesunuli opět do Gondoly, kde je čekala zasněžená 
bobová dráha. Každá země disponovala dvěma trojicemi zkušených i méně 
otrkaných závodníků, kteří chtěli do svých domovin přinést sbírku nejcennějších 
kovů. V této disciplíně triumfovali bobisté z Království Kateřínského, kteří tedy 
po disciplíně skok z můstku získali svoji druhou zlatou medaili ve složení 
Flaubert, Walace, Djambo. Na druhém místě dojeli bobisté z Rošfórské říše 
(Slovák, Stinson, Roland) a bronzovou medaili vybojovali Aren, Haakanen a 

Pod horou Kininvie 



Schwarzwasser opět z Království Kateřínského. Diváci se při této disciplíně opět 
pěkně pobavili, zvláště tehdy, když se nejmenovaný závodník z Rošfórské říše 
nestrefil do bobu a delší dobu se nemohl najít v závěji. 
 

 
Všichni jsou vítězní... 

Biatlon 
 
Po bobech následovala již čtvrtá disciplína a to biatlon. Soutěžní klání se opět 
přeneslo do Kateřínského Království do horského střediska Loch Mulardoch. Při 
zkouškách střeleb bylo zjištěno, že téměř nikdo ze závodníků nebyl úspěšný, a tak 

se musel změnit terč. Ten nyní vypadal 
jednoduše, ale přesto se našel Ben 
Klepáček z Havránye, který jeden terč 
netrefil a musel tedy objet jedno trestné 
kolečko po zamrzlém jezeře. Kuriózní 
byl také výkon jednoho větrníckého 
biatlonisty, který trefil úplně jiný terč 
než ten, na který mířil. To se však 
počítalo neboť: „Je to jen pohár“. 
Ze šestnácti přihlášených závodníků 
závod dokončili pouze čtyři. Ostatní Na zamrzlém jezeře Loch Mulardoch 



popadali na sjezdu z Poustevnické vyvýšeniny a zejména na kameni na severní 
straně jezera (hlavně větrníčtí biatlonisté + jeden z Rošfórské říše). Vítězem 
závodu se stala Robin Smaldrsová z RŘ před Ozi Ožvykanem z VU a Leilou 
Robertsovou z Rošfórské říše.   
 
Boule 
 
Rošfórský triumf se však projevil zejména v poslední disciplíně, kterým byly 
boule. Závodníci z Rošfórské říše zde excelovali a hravě poráželi všechny své 
soupeře. Jediným konkurentem se pro ně stal Karel Kuře z Havránye, který 
vybojoval svým čtvrtým místem „bramborovou medaili“. Excelentní výkon zde 
předvedla zejména Valerie Azlynová (zlato), Nikol Kelehenová (stříbro) 
následovaná Arnoštem z Patricie (bronz). Všichni tito tři sportovci se tak stali 
hrdiny Rošfórské říše. 
 
Celkové shrnutí 
 
Touto soutěží definitivně skončil první Větrnícký zimní pohár, který se odehrával 
střídavě v Gondole a v Království Kateřínském s dovolením krále KK Janne Boye 
Tansrup Roberta Luise Stevensona.  
Vláda Větrnícké unie se zaručila všem medailovým sportovcům, že během 
čtvrnácti dnů všichni dostanou kovové medaile a finanční obnos 50, 30, 20 gam 
odstupňovaný podle cenných kovů. A nyní nezbývá nic jiného než poděkovat 
zejména výrobcům těchto medailí – inženýrům z Amezemu a havránským 
umělcům, kteří poskytli kvůli focení nekovové a přenosné repliky medailí. 
Škoda, že se poháru nezúčastnily další země, které dostaly pozvánky. Mrzí nás to 
zvláště u Adamova a Juliánova. Tyto země vůbec nereagovaly a to ani ústně ani 
písemně. Mon Ferero se alespoň přičinilo za to, že byla plánovaná olympiáda 
přeměněna na Větrnícký zimní pohár a Langara vysvětlila svoji neúčast a doložila 
ji fotografiemi boží návštěvy. O Skogomadře nemá cenu psát ani mluvit. 
Děkujeme všem zúčastněným. 
                                                                     Boyárd, ministr bez portfeje VU 
 
Celkové výsledky Větrníckého zimního poháru 
 
Disciplína Zlato Stříbro Bronz 
Sjezd + slalom HA RŘ HA 
Biatlon RŘ VU RŘ 
Boule RŘ RŘ RŘ 
Skok z můstku KK VU VU 
Trojboby KK RŘ KK 

 



Rošfórská říše 2 3 2 
Království Kateřínské 2 0 1 
Havrány 1 0 1 
Větrnícká unie 0 2 1 

 
                                                                                         Jimmy Page, Nuoli 
Karty jsou již v boží tiskárně! 
 

Představitelé zemí, které se zúčastnily Větrníckého 
zimního poháru, si našli chvilku pro to, aby 
zkontrolovali sadu připravených karet před jejich 
cestou do boží tiskárny. Nenašli jsme v nich jedinou 
chybu. Pouze jsme si prosadili zvětšení iiilandského 
loga na rubu karet. To nebyl problém. Horší to bylo 
s kombinací vlaječek Adamova a Juliánova. Museli 
jsme z nich udělat jednu zemi. Nazvali jsme ji 
Juladamem a do záhlaví jsme na jejich kvarteto 
vložili pouze vlajku Juliánova. Grafik nám rozmluvil 
implantaci dvou vlajek. To by bylo nekonceptuální.   
Prostě tyto státy neprokázaly žádnou iniciativu a my 
jsme se museli rozhodnout pružně a okamžitě a 
schválit vizuální vzhled karet co nejdříve.  
                                                 

                                                          Cecílie Puža, ministryně kultury VU 
 
Veletrh a langarské chuligánství 
 
Město Gondola se chystá na monumentální akci, která má ambice změnit svět. O 
co jde? Jde o peníze. Ale jedná se o konečné zviditelnění významu měn a potažmo 
i o větší motivaci všech států, které by se mohly v budoucnu zúčastnit olympiád 
a dalších podobných soutěží jakými byl třeba nedávný Větrnícký zimní pohár. Za 
peníze, které dostanou sportovci za své skvělé výkony, si potom budou moci 
koupit na veletrhu nejrůznější zboží od nábytku, záchodů, piva, potravin, zvířat, 
chat a podobných pochutin a výrobků až třeba po obrazy starých sovovských 
mistrů. Veletrh se zřejmě bude konat na letišti v Gondole a v přilehlém 
obchodním mrakodrapu. Termín konání je v současnosti v jednání, nejvíce se 
uvažuje již o létu roku 2023. Spolu s veletrhem by se snad mohla konat i některá 
kolektivní sportovní utkání (fotbal, hokej, basketbal…) . 
 

Radnice v Artisanu bude také 
na kvartetu iiilandu 



 
Kateřínští vyšetřovatelé nad chuligánskou graffity 

V celém iiilandu (kromě Mariana Beach a Kryspachu) se platí gamami. Tato měna 
má již dlouhodobě kurz vázaný na boží českou korunu a to tak, že 1 gam = 3 Kč. 
V případě, že tedy vítěz LOH nebo ZOH nebo dalších podobných soutěží obdrží 
za zlatou medaili 50 gam, tak je to vlastně přibližně 1 hodina boží práce na 
nějakém produktu (Nepočítaje v to cenu spotřebovaného materiálu). 
Takto se může přepočítat i rekultivace poničeného svahu u nádraží v Loch 
Mulardoch v Království Kateřínském. Zde zřejmě nějaký langarský vandal vyryl 
do svahu písmena Langara. Policie VU nyní hledá nejbližšího langarského 
občana, který se potlouká kolem tohoto místa, aby mu vyměřila pokutu 30 gam. 
V tom bude započítána cena nově nasázeného trávníku a cena zahradnické práce. 
Pokud tuto cenu Langara nezaplatí, tak bude v budoucnu krácena v platbách za 
případné olympijské medaile. Tento návrh však bude ještě projednán s vládou 
KK, případnou milost může vandalovi či vandalům z Langary udělit i Jeho 
Magnificence Sharl Shaplin. Nutno ještě dodat, že větrnícká jurisdikce platí pouze 
na území VU nikoli na území dalších států iiilandu. 
                                                                                 Kuba Kubikula, policie VU   
 
Vláda splnila předvolební slib – nádraží Gondola Červenověžská! 
 



Na kraji naší metropole Gondoly vyrostlo již páté nádraží gondolského metra. Je 
položeno u kolejí, které opouští podzemní městský okruh. Cestujícím velice 
ulehčí cestu z metropole na venkov. Z tohoto nádraží přejdou přes hranice pouze 
několik metrů a přesednout na standardní vlak v adamovské zastávce Nepál. 
Interiér nádraží je vybaven novým typem koberce a nezbytným záchodem.  

Tímto nádražím se rozšířil počet 
železničních nádraží iiilandu na 
počet 27. Z Amezemu nyní přišla 
výborná zpráva – poškozené trafo 
je již funkční, čeká se jen na 
převoz do iiilandu. Amezemští 
inženýři a celý stavební tým se 
rovněž chystají k další návštěvě 
iiilandu, kde budou instalovat další 
elektrická světýlka do zdí 
železničních nádraží a připojovat 
do centrální sítě další lampy. 
 

                                                                           
Angelika de Monte – Luc, Nuoli     
  
A to je pro dnešek vše. Pěkné ráno, poledne, odpoledne i noc a pak zase ráno.          
 

A. d. ML. 
 
 

Gondola - nádraží Červenověžská 


