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Chřestýšova
zpověď

Hlavy rodů:

Snídaně: rohlík se sýrem
Oběd: kuřecí vývar s nudličkami

buchtičky se šodó
Svačina: okurkový salát
Večeře: chlebík se šunkovou pomazánkou

Saloon podává:

Zlato je zpátky!

TALLHOFER        VALLEY 

DAILY NEWS
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PRAVDIVÉ ZPRÁVY Z VASEHO MESTAJEDEN Z NEJLEPSÍCH DENNÍCH TISKU NA SVETE 

Mail SpT:
prihlasky@sptlomnice.cz

Telefon SpT:
 606 384 400

Adresa tábora:
Tábor SpT

Tallhoferův Dol, 
537 01 Rabštejnská Lhota

1. Nany & Honzík
z rodu Jalapeño familia

650 $
2.Ema & Martin 
z rodu Zlatarronů 

 582 $
3.Lucík, Kiki & Kosa
z rodu Kaktus Amaríjo

 550 $
4.Danča & Ondra
z rodu El Poggáno

546 $
5.Kája & Jonáš 
z rodu Van der Waalls
                410 $

Starosta: Kdo ví?
Hlavní samec: Sam Hrachovec
Majitelé saloonu: Námořník & Míra
Doktor: Lucík
Hokynář: Martin Morávek
Vedoucí kabaretu: Bau & Dejv
Novinářka: Nany

10.7.2021 0,12 $
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V pozdním odpoledni se do města přihnal
neznámý Mexičan. V upocené ruce držel
zmačkaný papír s nápisem "WANTED", který
šerif nechal roznést do všech koutů. "Peligro!
Bandidos! Armado! Hay muchos de ellos! La
muerte te espera!" křičel na všechny. Gesta a
výrazy značně pomáhaly chodu konverzace,
dokud hlavám rodin nedošlo, že Mexičan ví, kde
bandité jsou. Nebyl to úplně důvěryhodný zdroj,
ale za pokus to stálo. A opravdu! Banditů
nakonec bylo mnohem víc a byli po zuby
ozbrojení fuskomety. Náročnou přípravu pro
útok na banditu dokončili jako první Zlatarroni
a s vědomím 'peníze nebo život' vyrazili do
terénu. Úspěšně! Za nimi následovali Jalapeñovi
a Amaríjovi.  Za mimořádnou statečnost a
spolupráci byl těmto rodinám přidělen největší
díl zpátky získaného zlata. Doufejme, že
loupeživým gangům v okolí Valley je jednou
provždy konec.

Andílci a miláčci?
"Rozmohl se nám tu takový nešvar."
Tak tuhle větu zatím žádná z hlav
rodin použít nemusela. Klepeme na
všechny nezničitelné materiály, aby
tomu tak bylo i nadále. Máme prostě
nejhodnější táborníky na světě. Sem
tam ulétne nějaké nevhodné slůvko, ale
často rychle následuje automatická
oprava. Žádné jiné mravní či
společenské problémy nás netíží.
Máme každým dnem větší radost a o to
víc nás děsí,  že dnes se tábor převalí do
druhé půlky. 

Těžký život kovboje
Nakrmit koně,
doběhnout na kadiboudu,
stavit se v kasínu,
vyzvednout poštu,
nakoupit dobrůtky,
procvičit střelbu, vyrobit
bojovou masku, zahrát si
fotbal.... Ani si
nedovedete představit,
jak těžký takový běžný
život kovboje je. Ale
naštěstí se dá zvládat víc
věcí najednou!
Přesvědčte se u Jiříka,
kterému schne maska při
náročném přebírání
poštovných zásilek.  Jó
kovboj, ten tvrdej chleba
má.

"Nedokážu si
představit, že můj

pracovní den začne
prací."

Zlato vždycky zamete se všema
vztahama. V rodině, mezi
parťákama i mezi manželama.
Sám jsem to poznal ve všech
těhlech nechutnejch formách.
Každej se vošívá a čeká až druhej
udělá chybu. Každej doláč teď
hraje mnohem větší roli. Přibývá
zranění. Klíšťata jsou krvelačnější
než jindy, slunce sežehává
všechno živý. V takový atmošce je
otřes mozku, úpal nebo krvavej
cákanec přímo za rohem. A co
voni vo tom věděj?

Každá ruka dobrá!
Pomocné ruce táborníků byly vždy součástí táborového
provozu. Od začátku tábora táhli všichni za jeden provaz, ale
dnes se nashromáždila spousta práce a tak nejen nejstarší
táborníci pomáhali sekat dříví, loupat cibuli, topit ve sprše,
připravit oheň, uklidit po hře, připravit krasopisně přehled
jídelníčku, udržet oheň v krbu, uklidit krčmu po náročné
diskotéce a tak podobně. Po odvedené práci přichází skvělý
pocit a tak na obou stranách létaly úsměvy všemi směry.

Johntop Hat!
Provětrat hlavu a zároveň si

užít stín klobouku?
Nový klobouk s odklápěcí vrchní
stěnou. Stylově a s nadhledem,

jedině s Johntop Hat!
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