
 

Pouze 11 klubů 
Zdá se, že ještě před nedávnem velmi ambiciózní projekt 
Bobří stezka spěje ke svému rychlému zániku. Do data uzá-
věrky našeho listu se totiž přihlásilo pouze 11 klubů, což na-
prosto nesplňuje původní očekávání. Proslýchá se, že jeden 
z organizátorů vytuneloval grant určený projektu, což má za 
následek nejenom nezdar projektu, ale i pravděpodobné stíhá-
ní organizátorů a jejich konečné umístění do kuřimské vězni-
ce. Organizátoři se k ožehavému tématu vyjádřili pouze slovy 
své tiskové mluvčí: ,,Všechno probíhá přesně podle plánu, do 
února budou zveřejněny výsledky celého projektu“. Situaci 
komplikuje organizátorům také problém s nenalezením místa 
pro konání závěrečného setkání, zdá se, že celá akce se zhrou-
tí. Jako ruská ruleta prý vypadá sázka mezi čelními představi-
teli projektu, nejsou však známé konkrétní informace. 
      -uch- 

Ten pravý bulvár pro Vás! 

Sloupek 

senzací! 
Čiki se stává kara-

tistou! 
Náš tajný nejmenovaný 
zpravodaj delší dobu se za-
bývající děním uvnitř 23. 
OBS Chomtáci zjistil šokující 
skutečnosti. Petr Kuběnský, 
zvaný Čiki se prý v poslední 
době začal nadmíru vážně 
zabývat bojovými uměními a 
někteří zasvěcenci prý do-
konce hovoří o tom, že se 
chystá v brzké době dosáh-
nout titulu Mistra jižní Mora-
vy v karate. Každý den prý 
obětuje alespoň tři hodiny 
svého času na trénink nových 
chvatů a proto se zhoršuje 
jeho prospěch ve škole. 

 -bul- 
 

Žabka se Sharpem 
čekají dvojčata 

Podle neověřených informací  
čekají Sharp a Žabka ne jed-
no děťátko, ale dokonce rov-
nou dvojčata. Tato informace 
však nebyla dosud oficiálně 
potvrzena, proto musíme po-
čkat až na jejich narození. 
V rodině Poláků se prý zatím 
horlivě debatuje o jménech 
pro oba malé človíčky. Vy-
padá to, že Čáp se tentokrát 
pěkně nadře. 
   -bul- 
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Chystají se UličkyChystají se UličkyChystají se UličkyChystají se Uličky    
V poslední době můžete v brněnských Dolních uličkách 
spatřit podivnou dvojici. Vysoký vyhublý muž s šedivými 
vlasy se krade ve stínu domů společně s nízkým tělna-
tým mladíkem v zelené bundě. Nahlížejí do domů, otví-
rají dvířka, prolézají dvory a snad i kanály, když se do 
nich dostanou. Pitoreskní dvojice. Málokdo by řekl, že 
jsou to hlavní organizátoři hry Uličky 2003. Ano, je to 
tak. Po třech letech opět vzplane boj mezi skupinkami 
v tajemných uličkách, mezi domy budou zuřit bitvy a 
v zákoutích nebude úplně bezpečno. Znova se snad 
objeví hlavolam, prozatím zmizelý na neznámém místě 
ve spletišti střech a stříšek. Doufejme jen, že po sedmi 
letech konečně nezasedne v úřadu Velkého uličníka 
nikdo ze Dvou divochů a v ulicích bude zase pořádek. 
      -mul- 

O H L A S Y  Č T E N Á Ř Ů  
Rád bych zareagoval na článek z Alnitaku 1. Velmi si cením 
práce odborného týmu při Alnilamu, ale myslím si, že názvy 
Berlín a Bern jsou B. připisovány neprávem. B totiž podle 
dosud známých informací v německy mluvících zemích vůbec 
nepůsobil. Spíše předpokládám, že podle charakteristických 
vlastností B. bylo pojmenováno město Oslo. 
       -b- 


