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Sloupek
senzací!

Kluby se setkají tentokrát ve Vyškově

Překvapivé informace
z akcí Bobří stopy

Den ode dne horečnatěji a překotněji probíhají přípravy na

Fantastická odhalení se udála
ve špionážním oddělení redakce Alnitaku. Díky unikátní
technologii
vyvinuté
v nejmenovaném městě A. se
nám podařilo zachytit (samozřejmě naprosto legálně) několik SMS zpráv a obrázků
z akcí SPJF. V každém čísle
Alnitaku vám přineseme
několik takových příspěvků.
Na nejmenované akci došla
nejmenovanému H. C. (tou
dobou 16) na mobil nejmenovaného V. H. (tou dobou
16) (oba z nejmenovaného
211. KBS H. S.) tato zpráva:
NEMAS KLICE TROUBO,
DEJ VEDET KDY PRIJEDES. YVETTA
Na nejmenované akci vyšla
z pera nejmenovaného V. H.
(tou dobou 16), P. K. (tou
dobou 15) a J. K. (tou dobou
17) tato kresba:

5. setkání klubů Bobří stopy a 2. setkání klubů Bobří
stezky ve Vyškově. Městem se ozývají údery kladiv tesařů,
dokončujících střechu nové sportovní haly při DDM,
z tovární čtvrti lze stále častěji zaslechnout rozličné stavební stroje, na dálnici byl včera zahájen obousměrný provoz,
starosta nejmenovaného města na A včera dotáhl poslední
šroub zbrusu nové železnice Adamov – Vyškov a zítra okolo 15 hodiny má být do aquaparku přivezena dodávka žraloků z jižní Afriky. O zábavu bude postaráno. 12. tiskový
mluvčí akce Tamil – Al – Brácht řekl Alnitaku:
,,Očekáváme příjezd asi 160 000 klubařů z celé Evropy, ale
částečně také z Asie a Austrálie, proto byly všechny popisky provedeny v 20 jazycích, kvůli našim nejnovějším robotům také v pascalu a C++“. Největším hitem celé akce bude
pravděpodobně příjezd 2. čínského tajkonauta, kterým je
35 let starý vojenský pilot Li-On. Na jeho příjezd se obzvláště těší obyvatelé sídliště Víta Nejedlého, zvažují dokonce přejmenovat svou čtvrť na Li-Onovo sídliště. Pro
čtenáře Alnitaku nebude asi velkým překvapením, že Li-On
již před nedávnem na neoficiální schůzce všech 1. a 2. tajkonautů světa prohlásil, že je již poněkud monotónní stále
vzlétat ze stejného místa, a proto svůj start přeloží někam
do oblasti Jižní Moravy. V raketě je však ještě jedno místo
volné,… Dalším žádaným hostem bude jistě také Emanuel
Rádl, který snad přijede svým salónním vlakem
v charakteristickém oranžovém kloboučku.
-ER-

Omlouváme se čtenářům
Omlouváme se čtenářům za mylné informace o
datu pitvy plesnivého psa Airyho. Pitva musela
být podle informací Laboratoires la Adamov
odložena z důvodu úhynu plísně na psu, pravděpodobně v důsledku nízkých teplot, proto
byl Airy naložen do kultivačního roztoku do
doby, než bude plíseň obnovena v původním
rozsahu.
-LlA-

