
 

Stovka vedla na Praděd 
 Ke znovudobytí nejvyšší moravské hory vyzval prezident 
Společenství horolezců Ing. Jan Rajnoch na tiskové konferenci 
1.7.2005 ve Frýdku – Místku. O necelých 40 hodin později již vy-
razily dvě skupiny neohrožených horolezců ze Studénky a Šebeto-
va vstříc záhadné hoře, na jejímž vrcholu se prý skrývá neznámé 
tajemství. 
 Naposledy navštívil vrchol Pradědu před více než 83 roky 
bulharský dobrodruh, známý u nás jako Béďa B. 
 Podle dostupných informací se dosáhnout vrcholu zdařilo 
pouze skupině startující z jižní Moravy, která tak učinila v neděli 
3.7.2005 v 19.24 SELČ po překonání neuvěřitelné stokilometrové 
vzdálenosti. Bohužel vše nasvědčuje tomu, že všichni účastníci 
z obou skupin při výstupu nebo krátce po něm zahynuli nebo ještě 
spí, neboť rádiové spojení bylo v neděli krátce po 20. hodině přeru-
šeno a dosud se jej nepodařilo obnovit. 
 Z radiogramů jihomoravské skupiny je známo, že tři horo-
lezci padli vyčerpáním ještě po cestě a zbývající sedmice se neustá-
le potýkala s energetickým deficitem a výpady zdivočelých domo-
rodců. 
 Nejvážnější příčinou zkázy obou skupin je však patrně 
dosud neznámý virus způsobující krácení šlach a strnutí svalů, tedy 
příznaky podobné tetanu, o kterém se zmiňuje předposlední depeše 
jihomoravské skupiny z hory Skřítek. 
 Pietní mše za 12 zesnulých odvážlivců se uskuteční v pátek 
15. 7. 2005 v 7.15 v hale brněnského hlavního nádraží. 
 Prezident Společenství horolezců a hejtmani Jihomorav-
ského a Moravskoslezského kraje varují před dalšími pokusy o 
dobytí hory před důkladným prozkoumáním zanechaných zpráv a 
pokusem o identifikaci neznámého viru. 
       -bič- 

Ten pravý bulvár pro Vás! 

Sloupek 
senzací! 
Bublina si přivy-
dělává reklamou 

Patrně za nedostatečné 
považuje své (podle mnohých až 
příliš nadstandardní) příjmy fil-
mová herečka A. V., přezdívaná 
svými fanoušky nejčastěji Bubli-
na. K tomuto závěru došla redak-
ce našeho listu po získání exklu-
zivní reportáže z prostředí Bubli-
ně blízkého. 

Během posledních něko-
lika týdnů totiž podle informací 
našeho listu velice pravděpodob-
ně podepsala A.V. smlouvu 
s naftařským kolosem Palette, 
vyrábějícím z nadbytečné ropy 
kosmetické přípravky, ve které se 
zavazuje k nafocení kolekce 
snímků, propagujících barvy na 
vlasy. 

Exkluzivně pro Alnitak 
se nám podařilo jednu fotografii 
z této kolekce získat, v příštích 
dnech se patrně objeví jí podobné 
na billboardech a dalších reklam-
ních plochách. 

Finanční problémy však 
zřejmě natrápí pouze Bublinu, 
známý popový zpěvák, vítěz mo-
ravské SuperStar - R.K., známý 
jako Rolf prý hodlá přistoupit 
k podobným krokům, nevyřeše-
nou otázkou však zůstává, se 
kterou firmou podepsal smlouvu 
on. 

  -žú- 

Číslo 9 vyšlo 6.7.2005         Cena 2 Kenty 

Dnes by se Jestřáb 
dožil 98 let 

 Dnes, tedy 6. července 
2005 by se dožil svých 98. naro-
zenin spisovatel Jaroslav Foglar –
Jestřáb. Svým dílem ovlivnil více 
či méně nás všechny, kteří se 
v rámci sdružení jeho jména schá-
zíme, podnikáme své akce a proží-
váme zážitky s kamarády. 
 Nebýt Jestřába, nevyšlo 
by ani toto číslo Alnitaku, proto 
společně vzpomeňme památky 
člověka, který pro nás mnoho 
znamenal! 
   -p- 

Kriminální úst řed-
na pátrá 

 Prosíme všechny svědo-
mité občany o sdělení jakýchkoliv 
informací, týkajících se za posled-
ní měsíc Radima Kejíka 
z Vyškova. Jmenovaný je pohře-
šován od 22. června, kdy naposle-
dy poslal svým známým SMS 
s podivným obsahem a  od té doby 
se neozývá. 

Naposledy byl spatřen 
v Adamově v tmavě modrých 
kalhotách a béžovém tričku. 

   
   -fuj- 


