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

TALLHOFER

VALLEY

DAILY NEWS
Vydáváno od 2000
Starosta: nějaký ten Zlatarron
Hlavní samec: Sam Hrachovec
Majitelé saloonu: Námořník & Míra
Doktor: Lucík
Hokynář: Martin Morávek
Vedoucí kabaretu: Bau & Dejv
Novinářka: Nany

Hlavy rodů:
1.Ema & Martin
z rodu Zlatarronů
1362 $
2. Nany & Honzík
z rodu Jalapeño familia
1275 $
3.Danča & Ondra
z rodu El Poggáno
1180 $
4.Lucík, Kiki & Kosa
z rodu Kaktus Amaríjo
1042 $
5.Kája & Jonáš
z rodu Van der Waalls
998 $

Saloon podává:

Snídaně: chlebík s třešňovou marmeládou
Oběd: kuřecí vývar nebo kulajda
řízek s bramborem
Večeře: párek v rohlíku s restovanou cibulkou
Disco menu: hranolky, hambáče, cola, drinky

Mail SpT:

prihlasky@sptlomnice.cz

Telefon SpT:
Adresa tábora:

606 384 400

Tábor SpT
Tallhoferův Dol,
537 01 Rabštejnská Lhota

sobotní ráno 17.7.2021

Post starosty konečně obsazen!
Po neuvěřitelných soubojích a strádání v podobě
napadání loupeživých gangů, sporů s indiány i několika
pohromách, došlo k souboji tělo na tělo a město už má
jasno v tom, kdo bude jeho starostou. Neuvěřitelně
působiví Zlatarroni ukořistili první místo pod vedením
Emy a Martina. Vítězný pokřik zazněl definitivně
naposledy. V následujících dnech dojde ke zvolení
nejcharizmatičtějšího a nejschopnějšího Zlatarrona a
město bude, doufejme, fungovat ve stejném režimu jako
před dvěma týdny. Vlajka města Tallhofer Valley teď
bude na nějakou dobu zelená a my přejeme všem
obyvatelům hodně štěstí do budoucna.

Vyhorcená situace mezi rody se
strhla v nevídanou bitvu!
Při ranní hádce mezi hlavami rodů došlo skoro k
přestřelce. Vyostřená situace a dvoutýdenní bezvládí ve
městě muselo nutně nabrat konce. Dohoda zněla jasně.
Kdo bude na konci dne ovládat větší počet sousedních
měst, má dostatečnou moc na to, aby zvládl i největší a
nejrušnější
Tallhofer
Valley!
Fuskomety
létaly
vzduchem, napětí kolovalo v žilách. Města Phoenix,
Sacramento, San Diego, San Francisco, Tiguana, Laredo
a Fort Bills neustála jediný útok. Armády tvořené
každým rodem volily každá jinu strategii a nakonec se
všem podařilo ukořistit alespoň jedno z měst.
Nejúspěšnější byli Amaríjovi, kterým se podařilo
nejvíckrát zajmout generála cizí armády a obsadit
jedno město.

Strategie vs. dovednost!
V pátečním odpoledni čekala rody
poslední rozhodující soutěž. Jednalo se
o okruh Marie a Agnes, tedy tradiční
dovednostní soutěž, při které jsou
testovány
tábornické
dovednosti.
Znalost místních novin, zdravovědy,
uzlů, ohňů, šifer, map a dalších byla
pečlivě prověřena a každý detail v
odpovědi hrál důležitou roli ve
finálním skóre.

Nejlepší táborníci!
Nejlepšími táborníky se
stali Viktorka Jiranová a
Alex Kendik! Gratulujeme a
děkujeme za neuvěřitelné
výkony!
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Informace obdrzeny
telegrafem

Slavnostní nástup
Ten
poslední
a
nejhlavnější
z
nejhlavnějších. Děkování, rozhodování
i hromadná obětí. Proběhlo vyhlášení
nejvzorněji uklizených stanů u holek a
kluků, což byly stany 14 a 36. Taky
hrobník symbolicky poplácal lopatou
po hýždích obyvatele stanu 4, kteří si
(ne)úklidem vysloužili titul prasátek.
Nejoblíbenějším vedoucím se stal již
podruhé pan Moris, hned v patách mu
byli podle hlasování táborníků Nany,
Sam a Kiki. Při vyhlašování celkových
výsledků šli Jalapeñovi a Zlatarroni
do mdlob. Výsledek byl velice těsný a
férový. Týmy za své výkony obdržely
fotky, diplomy, dobrůtky a svítící SpT
náramky. Dělba obdržených sladkostí
proběhla jako vždy v nadpozemské
rychlosti a... bylo po všem.

0,12 $

Poslední piškotéka!
První
disko,
které
nám
neprobouřilo, bylo to poslední.
Ploužící páry se co chvíli
proměnily v jednolitý dav.
Víteček Lusk si vypřál
písničku s názvem Lízátková
párty. DJ se lehce obával, o co
se jedná, ale písnička skupiny
Lolipopz se pro letošní rok
stala hitem tábora. "Dneska
večer máme velkej super
tajnej bááál!" se teď ozývá z
kadibudek,
umývárny,
chatiček vedoucích i ze všech
stanů.
Vítečkovi
i
všem
zpěvákům
a
tanečníkům
děkujeme. Poslední dikotéka
je za námi.

Chřestýšova
zpověď
Tak to zas bude na co koukat.
Vždycky je psina pozorovat
novýho starostu, jak si chystá
místěčko. Nejdřív je hodnej a
pak si musí navostřit lokty a
roztáhnout ramena. Přestane
vyšilovat kvůli blbostem a pak
teprve vopravdu dobře pozná
svoje lidi. Teda pokud to bude
dobrej starosta, žejo. Stejně je
to celý jeden velkej kolotoč. Dyť
je to to samý jako v roce 2007!
Ve městě teď bude chvíli klid. A
kdy to přijde znova? Hehe. Tak
já se loučim.

Poděkování

Jménem
celé
redakce
a
osazenstva
vedoucích,
od
hokynáře po hlavy rodů, bychom
chtěli poděkovat všem rodičům za
tuny
pošty,
čtení
novin
a
především za zapůjčení všech
ratolestí. Odjíždíme ohromeni tím,
jak hladce tábor proběhl a
připravujeme
kapesníčky
pro
(ještě stále) kovboje pomalu
opouštějící
tábor.
Děkujeme
táborníkům
za
odhodlání,
sportovní výkony, vtipy a příběhy,
které si s sebou odnášíme všichni
napořád.

