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JEDEN Z NEJLEPSÍCH DENNÍCH TISKU NA SVETE
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PRAVDIVÉ ZPRÁVY Z VASEHO MESTA
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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 $

Saloon podává:

Snídaně: rohlík s jaohodovu marmeládou
Oběd: hovězí vývar s nudličkami
boloňské špagety
Svačina: meloun nebo jablíčko
Večeře: tradiční Tallhober burger s
hranolkami.

Mail SpT:

prihlasky@sptlomnice.cz

Telefon SpT:

606 384 400

0,12 $

Podkovy McKay

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

Hlavy rodů:
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Informace obdrzeny
telegrafem

Jak poznáte, že je čas na
nové? Samy vám to
řeknou! Nejlepší
podkovy na trhu, to je
McKay!

Tallhoferský candrbál!

Veliká událost zasáhla celé město. Po stresující
události s indiány bylo třeba upustit páru a
zahlédnout život na divokém západě i z té
světlé stránky. Saloon zaplavila světélka a
lucerničky, na každého u stolu čekala
jmenovka, milé servírky byly vždy připraveny
splnit každé přání. Neuvěřitelných 135 od píky
vytvořených domácích burgerů s hranolkami
zahřály bříška spokojeným hostům. Hned poté
byla vyklizena krčma a následovalo tančení na
tradiční kovbojské country.
Městem tak
zazněla Dolly Parton a další country hvězdy.
Páry se opět protočily ve čtverylce a na
posilněnou po náročném tanci přišel druhý
chod - domácí mexické tortilly. Děkujeme
saloonu za neuvěřitelný výkon a skvělý zážitek!

Provaz šokujících událostí!

Včerejší odchod doktora neměl za následek pouze výuku
zdravovědy. Zjistilo se, že kovbojové mají spoustu dalších zásadních
mezer ve vzdělání a proto se dnes naučili základní uzle a následně se
přes ně provázali k odvetě indiánům za unešené členy rodů. Vy jste
nám unesli děti, my vám uneseme ženy. Vystrašené indiánky, mezi
kterými se nacházela i žena váženého náčelníka Ohnivé Péro,
přivázané ke kůlům nečekaly dlouho a jejich mužové si pro ně přišli
s tomahawky až do města. Překladatel a šerif usmlouvali vrácení
žen za několik bizoních kůží, protože málokdo umí kůže zpracovat
jako indiáni samotní. Jak ale rody brzy zjistili, indiáni se nikdy
nechystali dohodu dodržet, vzali si ženy a zmizeli v lesích, které
znají jako svoje mokasíny. Rody neváhaly a pomocí map a šifer se
jim dostaly na stopu. Zítra se vydávají na jednodenní výpravu, aby
potyčky s indiány jednou provždy prohlásily za ukončené.

S novou modifikací hloubky dezénu

Chřestýšova
zpověď
Abych taky jednou nebyl
morous, tak musim říct, že
už teď je město v dobrejch
rukou.
Ať
už
bude
starostovat
kdokoliv,
město je v suchu, to já
poznám.
Odhodlání
s
jakým jdou tyhle nováčci
do všeho je úctyhodný, to
jako klobouček.

Jonášova neuvěřitelná
rozcvička
Každoročně,
když
je
Jonáš
vedoucím dne, vede rozcvičku ve
stylu
Indiany
Jonese,
lovce
pokladů, který během krátké
chvíle zažije celý náročný pracovní
den
plný
padajících
kamenů,
létajících dýk, jízdy na koních a
krádeží artefaktů. Je to vždy
úžasná podívaná pro vedoucí a
zážitek pro táborníky, při kterém
se rozhodně zapotí. Není lepšího
startu dne!

Adresa tábora:

Tábor SpT
Tallhoferův Dol,
537 01 Rabštejnská Lhota

Kája Lusk rozesmál celý les
na noční hře:
"Jak se říká kouzelnickýmu
psovi? .... Labrakadabrador!"

