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Hlavy rodů:

Snídaně: kukuřičné lupínky s mlékem
Oběd: rajská polévka

rybka s brkaší
Svačina: ovocný kompot
Večeře: buřtíky na ohni

Saloon podává:

Kreju ti záda!
Naprosto zásadní věta v bitvě o ocásky. V momentě,
kdy šátek zastrčený za kalhoty představuje váš
život si dáte sakra pozor, kolik koho pustíte pryč ze
svého zorného pole. Ostražitost, rychlost, agrese.
Rodům začíná jít o všechno, velikost jmění se každý
den zásadním způsobem mění, síly v rodech jsou
neuvěřitelně vyrovnané. Není tedy divu, že kdykoliv
se rodiny potkají v souboji tělo na tělo, jde do
tuhého. Krev, pot a slzy. Hlavy rodin prožívají
situaci úplně stejně, ne-li víc. Krky vedoucích začaly
opouštět hlasivky a na jejich místo nastupují šátky a
jiné zahřívače. Morální podpora týmu si vybírá svou
daň. 

Co si počneme bez doktora?
V noci na dnešek nás navždy opustil jediný místní
doktor Hackery. Na svůj úctyhodný věk dělal stále
čest svému povolání. Šerifovi se situace vůbec nelíbí,
protože takřka každého druhého kovboje trápí nějaká
bolístka. Doktor je potřeba a tak se nedá nic dělat a
rody se musí naučit existovat bez lékaře. Na šerifův
rozkaz podstoupil každý rod náročné školení
pokrývající širokou škálu možných úrazů. I ti nejmenší
už nyní umí přivolat pomoc, ošetřit úpal, úžeh, otřes
mozku, nepřeberné množství krvácení a zlomenin,
popálenin i otrav. Technická první pomoc už není
španělskou vesnicí a tak můžou všichni usínat s
vědomím, že dokážou pomoct v krizové situaci.

Při vodní bitvě
Péťa Nastoupil: Na každýho

se někde vaří voda.
Tom Novotný: Ale Péťo, ta
voda je přeci úplně ledová! 

Danča mlčí!
Poggáncům se báječně daří a překvapivě vybírají většinu
prvních míst. Jednoho ze tří banditů se jim ale dopadnout
nepodařilo, takže drastický propad na čtvrté místo
zabolel nejednoho z nich. V rodu El Poggáno se prohra
neodpouští a slova nepadají jen tak do pléna. Dančina
věta "Jestli prohrajete, nebudu s váma celej den mluvit!"
se proto stala pravdou. Nebojte, neznamená to, že by na
svou rodinu zanevřela. Danča celý den vynakládala
neuvěřitelnou energii na to, aby svůj tým podpořila beze
slov. Zdánlivě tvrdý postup se zřejmě vyplatil, protože
Dančiny hlasivky nyní fungují jako jedny z nejlepších.
Podívejte se už v druhé táborové galerii!
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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

690 $
2.Ema & Martin 
z rodu Zlatarronů 

 662 $
3.Danča & Ondra
z rodu El Poggáno

646 $
4.Lucík, Kiki & Kosa
z rodu Kaktus Amaríjo

 589 $
5.Kája & Jonáš 
z rodu Van der Waalls
                430 $

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

Slunce rozpálilo písek doběla a
poté, co se vedoucí při denní výzvě
promočili od hlavy až k patě, v tom
nechtěli zůstat sami. Strhla se
vodní bitva. Každý najednou držel
v ruce lahev, hrníček, ešus, pistoli,
či cokoliv dalšího co dokázalo
zaútočit na suché soupeře.
Redaktorka Nany se stala obětí
podlého hromadného spiknutí a
jestli nezemřela, tak někde schne
dodnes.

Jednou sem takhle seděl v
saloonu a chlap jak hora
sebou seknul na zem. Doktor
byl zrovna ve vedlejší vesnici 
 a nikdo netušil, co má sakra
dělat. Starej Kanders tenkrát
umřel, protože nikdo nevěděl,
že mu má vytáhnout zapadlej
jazyk. To, co si mladý včera
nalili do hlavy, je sakra
důležitý. Stejně doufám, že to
nebudou nikdy potřebovat.

Neumři na lepek!
Slýcháte tuto větu

často? Už nemusíte!
Teenie-Beanee fazole

jsou nyní zcela bez
lepku!

První kovbojské fazole pro

celiaky

Struna se vrátil a není sám!
Úžasně nadaný Harry Struna se nechtěně stal
poslem špatných zpráv. Při jeho minulé
návštěvě město zpustošili bandité, tentokrát
došlo k útoku indiánů! Během minuty znovu
zmizeli a s sebou odnesli pár členů z každého
rodu. Jednalo se jen o test ostražitosti nebo  z
tohoto incidentu vzniknou problémy? Rody se
nenechaly zastrašit a v noci se vydaly
vyjednávat s náčelníkem kmene. Takový
tradiční kmen ale často dbá názoru starších a
moudrých, proto smlouvání s indiánskými
babičkami a ostatními členy zdrželo všechny
před setkáním se samotným náčelníkem.
Unešené členy týmů se v pořádku podařilo
dopravit zpátky do města.
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