
 

KDH vyhozen z čajovny 
 V listopadu se v nejmenovaném Jihomoravském městě poblíž 
Adamova má konat Valná hromada nejmenovaného Sdružení. Od 
spolehlivých zdrojů z blízkosti nejužšího vedení nejmenovaného Sdru-
žení se redakce Alnitaku dozvěděla, že Valná hromada může být pro 
celé Sdružení pohromou. 
 V rámci Valné hromady se má totiž uskutečnit nová volba 
Vedení nejmenovaného Sdružení, v počtu 13 členů, na veřejnost však 
prosakují informace, že o kandidaturu zatím nemá zájem ani minimál-
ní počet 13 osob.  
 ,,Mnoho bývalých funkcionářů nejmenovaného Sdružení již 
odstoupilo z funkce na základě kladných lusrtačních osvědčení*, či 
z důvodů jiných afér, nicméně objevují se nové postavy, které by snad 
mohly mít zájem zasednout mezi nové Vedení nejmenovaného Sdru-
žení. V nejednom případě však jde o osoby s podivnou minulostí a 
v několika případech i podivnou přítomností“, sdělil našemu listu dob-
ře informovaný zpravodaj. 
 Snad tedy bude krize zažehnána a nejmenované Sdružení 
neutrpí v listopadu žádnou vážnější újmu. Dodejme jen, že mezi navr-
hovanými osobnostmi jsou mimo jiné černokněžník Zababa, někdejší 
uchazeč o členství v 1. KBS Bambus, či myšák Mickey Mouse. 
       -p- 
* Nezaměňovat s lustračními osvědčeními. Lusrtační osvědčení hovoří o prověrce osoby 
v souvislosti s plněním modrého života. 
 

Ten pravý bulvár pro Vás! 

Sloupek 
senzací! 
Čáp a Myška spatře-
ni při tajné činnosti. 

 Zdá se, že každoroční 
podnik – výročí klubů Orion a 
Eridan z Adamova se v příštích 
letech stane přímo kultovní akcí 
výrobců jídel z celého světa. 
 Pomineme-li ostatní 
aspekty této akce, jimiž Adamo-
váci překvapili drtivou většinu 
odborné i laické veřejnosti, jako 
nevídanou účast Eridaňáků, pře-
kvapivě hořící oheň a dokonce 
hořící jehlan, je nutno se zmínit o 
jedinečném pokrmu, který 
v závěru akce přitáhl pozornost 
téměř všech zúčastněných, a to 
způsobem, který se vyrovná ob-
dobným akcím ve vyspělých 
zemích západní Evropy.  

Strava neznámého recep-
tu (důvody neexistence návodu 
k přípravě jsou prozaické – po-
krm sám způsobuje ztrátu paměti) 
vyšla z kulinářské dílny světové 
známého mrchožrouta Hyňase, 
jenž se v minulých letech prosadil 
například delikátními betonovými 
buchtičkami. Nejnovější Hyňasův 
výrobek však disponuje kvalitami 
nejméně o jeden řád vyššími. 

Celá řada předních Ev-
ropských i světových kuchařů a 
gastronomů se proto již nechala 
redakcí Alnitaku slyšet, že 
v příštích letech obohatí řady 
účastníků adamovských výroč-
ních ohňů. Stejně jako plejáda 
dalších osobností si totiž nechtějí 
nechat ujít velikou příležitost 
zažít něco, co je - zvláště 
v některých kruzích - považováno 
za samotný vrchol gastronomie. 

  -ble- 
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Zúročení poznatků 
z pitvy plesnivého 

psa Airyho 
 Probíhající pitva plesni-
vého psa Airyho přináší své první 
odborné výsledky. Na základě 
horní vrstvy plísně sejmuté pod 
dozorem hlavního patologa Luká-
še W. byla v kultivačním roztoku, 
pracovně označeném zkratkou 
H2O vyvinuta nová ušlechtilá 
plíseň, použitelná mj. 
v potravinářství. 
 Labužníci se tak již kon-
cem měsíce mohou těšit na první 
kousky nového sýru, vyráběného 
v ADASTu pod značkou Král sýrů 
Blie.    
   -fuj- 

Kurzovní lís-
tek 1. Adamov-

ské banky 
 

1 EUR   31,660 ↑ 
1 CNY     3,071 ↓ 
1 JPY      0,230 ↓ 
1 AAF    ############# 
    Out of range 
 
 

Fond spojených otevřených 
uzavřených investičních fondů 
 3,625 % 
Akcie ADASTu 
 -0,001 % 
Reference státních dluhopisů 
 2,100 % 
Tempo rozšíření Buffala do 
Svratky 
 0,143 % 


