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Hlavy rodů:

"Emi, víš, co bych dělala, kdybych měla
koně?"

"Nevim, Viktorko."
"Dala bych ho do sklepa!"

"A proč?"
"Protože do pokojíčku by se mi nevešel!" 

Výprava ve vlastní režii
Výlet tak trochu jinak? Ráno se děti po delší době setkaly s
Mexičany, kteří také zatoužili po bohatství a přáli si cenné rady od
rodů, které již zkušenost s těžbou zlata měly. Jelikož byly rodiny
zrovna na stopě indiánům, rozhodly se s Mexičany spolupracovat.
Každý tým měl výpravu zcela ve vlastní režii. Dostal do ruky pouze
mapu a seznam úkolů, které musí po cestě splnit. Hlavy rodů
nesměly do pochodu nijak zasahovat ani poskytovat rady. Jedinou
podmínkou bylo, že rod nesmí spatřit nikdo z ostatních týmů.
Nejúspěšnější byli Jalapeñovi, kteří se vždy skvěle schovali a
spatřeni byli jen jednou, zatímco se jim podařilo zahlédnout tři ze
čtyř ostatních rodů.
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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.Ema & Martin 
z rodu Zlatarronů 

 962 $
2. Nany & Honzík
z rodu Jalapeño familia

891 $
3.Danča & Ondra
z rodu El Poggáno

816 $
4.Lucík, Kiki & Kosa
z rodu Kaktus Amaríjo

 779 $
5.Kája & Jonáš 
z rodu Van der Waalls
                634 $

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

14.7.2021 0,12 $
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Laso Preggel

Sucho, vedro, nemoci. Co se
děje sakra? Neměli si s těma
indiánama nic začínat. Když
dneska Rose brečela, protože
její manžel našel vodu a pak
lehnul, málem mi to urvalo
srdce. Ale nejni všem dnům
konec. Vždycky je tu voda,
klid a naděje. Teď jenom, aby
je někdo nevodkrágloval, než
se jim to povede...

Snídaně: chlebík s máslem a
strouhaným sýrem
Oběd: výletní rohlíčky, jablíčka a
Májka
Svačina: meloun
Večeře: buřtguláš s chlebem

Saloon podává:

Úterý:
Snídaně: rohlík s marmeládou
Oběd: těstoviny se sýrovou omáčkou

zeleninový vývar
Svačina: meloun a jablíčko
Večeře: těstovinový salát
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Jediné laso s
přidanými

hedvábnými
vlákny. Vaše ruce

nikdy nebyly
jemnější!

Hlídka vzbudila uprostřed horké noci všechny ostatní, protože v
lese nad městem se kdosi pohyboval. Dvě postavy stojící uprostřed
cesty. První odvážlivci se vydali situaci prověřit a zjistili, že se
jedná o zjevení sester Tallhoferových! Neuvěřitelné! V den, kdy
došlo k výpravě s Mexikánci po stopách indiánů. V den, kdy
legenda o sestrách Tallhoferových, jejichž jméno hrdě nese město
dodnes, putovala kolem večerního ohně. Legenda praví, že sestry
přijdou, až bude Tallhofer Valley nejhůře. Jejich zjevení nemohlo
přinést nic dobrého. Duchové Marie a Agnes sdělili kovbojům, že
rozzlobení indiáni poslali na město zlé duchy, kteří teď budou
znepříjemňovat život městečku. Dobrovolníci, kterým nestačili
pouzí dva duchové, se vydali dál na stezku odvahy. Zdravotní
sestřička se sekyrou, duch ženy, která ztratila dítě, smrtka ve
zlatém skafandru, klauni a řetězy, postavy nepřeberných rozměrů
či kroky ozývající se těsně za účastníkem stezky už snad byly
dostatečným prožitkem pro noční bojovku. Někdo se příjemně děsil
a nad strašidly se pousmál, jiní ronili slzičky a litovali, že se kdy pro
strašidelnou verzi rozhodli. I to nejhorší strašidlo však nedělalo
kovbojům takové starosti jako to, před čím se snažily sestry
všechny varovat. 

Zjevení sester Tallhoferových!

 

Jsme na suchu!
Sestry Tallhoferovy se nemýlily!
Město úplně vyschlo. Z kohoutku
neteče voda, studna je prázdná a
zásoby docházejí. Zlí duchové se
městečka drží jako klíště. Naštěstí
se podařilo najít nový zdroj. Celé
úterní dopoledne rody stavěly
akvadukty, aby se jim podařilo
dostat vodu zpátky do města.
Všemožné technologie z přírodnin a
provázku převáděly litry vody z
místa na místo. Nejvíc sofistikovaný
a nejméně ztrátový akvadukt se
podařilo vybudovat Poggáncům!  

Druhá rána
přichází!

Radost z přivedené vody
netrvala dlouho, poněvadž se
začali objevovat nakažení
neznámou nemocí. Voda byla
zkažená! Rody se prakticky
okamžitě proměnily ve
výzkumné týmy a začaly
zjišťovat příznaky, následky,
důvody šíření a další. Plénu
města svá zjištění předaly
pomocí scének. Společnými
silami se podařilo nemoc
podchytit a překonat.

Dančino filozofické okénko
Danča se v průběhu celého tábora
věnuje speciálnímu programu pro starší
táborníky, přičemž si trénují
argumentaci na různá filozofická
témata. Vrchol celé minietapovky pro
starší proběhl v úterý večer, kdy si osm
dobrovolníků vyzkoušelo vžít se do
různých rolí v příbězích s tématikou
dystopických románů a postavili se tak
před řadu zásadních rozhodnutí.

Krušná půlhodinka
Ve městě chybí doktor a nikdo nevěděl, kolik obětí si vyžádá neznámá
nemoc. Bylo tedy potřeba naučit se pracovat rychle s velkým množstvím
úkolů a rozdělením práce. A tak jsme místo na nemoc během krušné
půlhodinky  raději umírali smíchy.
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