
 

Vychází první AlnVychází první AlnVychází první AlnVychází první Alniiiitaktaktaktak    
Kdysi jeden můj kolega vysvětloval  v našem nadřaze-
ném časopise vznik názvu Alnilam, dnes mám konečně 
také já tu čest, uvést název nového věstníku – bulvární-
ho plátku, přidruženého k 143. KBS Orion Adamov. 
Alnilam i Alnitak mají mnoho společného. Stejně jako 
jejich jmenovci – hvězdy sídlí vedle sebe na obloze, 
budou nadále vycházet oba orioňácké časopisy nezávisle 
na sobě, ale přitom spolu. Alnilam jako kulturní a seri-
ózní časopis párkrát do roka, Alnitak naproti tomu bude 
snad mnohem častěji přinášet informace z dění 
v Chomtáckém prostředí. Pro Alnitak není nic docela 
svaté, pronikneme do všech koutů a přineseme Vám ty 
nejžhavější informace ze zákulisí veškerého dění. Zís-
káme pro Vás co možná nejvíc senzací, ať už pravdi-
vých, nebo ne, žádná zajímavost se před námi neskryje. 
Slibujeme Vám nesmlouvavý přístup ke všem bez rozdí-
lů a články drtící veškeré tajnosti. Slibujeme Vám Alni-
tak – Ten pravý bulvár pro Vás! 

Ten pravý bulvár pro Vás! 

Sloupek 

senzací! 
Vypatlanci mají 

pouze jedny plavky! 
Podle zjištění našeho zpra-
vodaje, napojeného na osoby 
uvnitř klubu Vypatlanců mají 
Vypatlanci pouze jedny plav-
ky! ,,Nejen, že se Vypatlanci 
koupou v plavkách, což je 
samo o sobě znakem nízkých 
kvalit jejich klubu, ale do-
konce v plavkách tak ohav-
ných, že jejich užívání pře-
kračuje všechny možné este-
tické normy. Všichni Vy-
patlanci do jednoho používají 
tytéž plavky, což je značně 
nehygienické a pouze to do-
kresluje atmosféru neuspořá-
danosti v klubu. Díky tomuto 
jevu totiž nemohou být ve 
vodě současně dva Vypat-
lanci a chodí se koupat pouze 
po jednom!" Naši redaktoři 
dále zachytili zvěsti o loterii, 
kterou provozují Vypatlanci, 
aby se rozhodlo, kdo z nich 
vstoupí první do vody a po-
kusí se tak konkurovat klubu 
Rozmazlenců. 
   -bul- 
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Protiváha SEM – SEMu 
Dosud kraloval bulvární scén ě malých časopis ů 
jihomoravské scény Bob ří stopy časopis SEM –
SEM, vydávaný Vojtou. My Vám slibujeme ješt ě 
víc zjišt ění ohledn ě tajemného B. (viz níže), lep-
ší reportáže a vtipn ější vtipy. Nebojte se utratit 
2 Orokáty za náš unikátní list! Za kvalitu se mu-
sí platit všude. Klub Vypatlanc ů nečestně vyu-
žívá SEM –SEM ku své propagaci, proto uzav ře-
la redakce Alnitaku smlouvu s n ěkterými Roz-
mazlenci o vzájemné spolupráci. Nastávají lepí 
časy pod názvem Alnitak! 

 Nová odhalení o tajemném B. 
Proti konkurenci z časopisu SEM – SEM se postavil náš 
vlastní tým vedený profesorem B. z univerzity v B. Pátrá-
ní se značně urychlilo téměř anonymním finančním darem 
od neznámé osoby, skryté za pseudonymem B. Specialis-
tům na chemickou analýzu se ve spolupráci s  literárními 
historiky podařilo ověřit, že slavný výrok ,,Uhlík je čty-
řvazný“ patrně vyřkl sám B. při pobytu na Slovensku ve 
městě B. nad B. Vědci z našeho týmu si také povšimli 

zajímavé souvislosti mezi jmé-
nem vynálezce B. a názvy hlav-
ních měst několika Evropských 
států. Zdá se, že budou konečně 
objasněny neznámé původy slov 
Bratislava, Berlín, Bukurešť, 
Budapešť či Bern. Podrobnosti 
přineseme v příštím Alnitaku! 
  -B- 
  


