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Takové pozdvižení Tallhofer Valley nezažilo možná od
dob prvního šerifa. Ptáte se, co se děje? Naši mexičtí
přátelé pořádají ve městě slavnost, ze které budou
zraky přecházet! Jedná se o každoroční tradici, ale
tentokrát mají všichni pocit, že něco bude jinak.
Možná za to může ten suchý západní vítr, že se zprávy
o slavnosti  roznesly do všech koutů. Do města se totiž
už v tuhle chvíli chystá téměř stovka potomků
dávných místních rodů. Statní muži a statečné ženy
vyrazili za zábavou a mají od své návštěvy velká
očekávání. Možná se u nás po tak dlouhé cestě chvíli
zdrží. Máme se určitě na co těšit, protože, jak všichni
víme, v žilách Mexičanů vždy kolovala horká krev a
tequila a jejich zábavy trvají do rána. Šerif nechal pro
nově příchozí zřídit zvláštní ubytování a místní jsou
připraveni vzácnou návštěvu přivítat.

Město zavalí nové tváře!

Chřestýšova
zpověď

Hlavy rodů:

TALLHOFER        VALLEY 

Redakce by měla nejdříve obeznámit
ty, kteří začali odebírat Tallhofer
Valley teprve nedávno, s rubrikou
Chřestýšovy zpovědi. Nikdo v celém
městečku nemá tušení, kdo Chřestýš
je. Pravidelné telegramy doručuje
anonym. Publikace od neověřeného
zdroje je nutná nejen díky oblíbenosti
v řadách veřejnosti, ale také proto, že
informace jsou málokdy mylné. Ať je
Chřestýš kdokoliv, má rozhodně život
ve městě v malíku a nebere si žádné
servítky. Ke dnešní Chřestýšové
zpovědi stačí jen dodat, že redakce je
značně znepokojena nebývalou
stručností. 

Starosta je v plné síle!
V poslední době nebylo možné Johna McGreece zpozorovat
v ulicích, ani si s ním sjednat schůzku. Jeho nezvykle
uzavřený přístup vzbudil nejednu obavu mezi občany, ale
máme pro vás jen dobré zprávy. Starosta sám požádal o
vydání vlastní zprávy v tisku. Všem obyvatelům městečka
Tallhofer Valley vzkazuje, že se těší dobrému zdraví a je
připraven znovu vystoupit na veřejnost.  Jeho spolupráce se
šerifem nikdy nebyla lepší a město je tak zcela v bezpečí.
Oslavy tedy mohou vypuknout se starostou v čele, z čehož
máme velikou radost. Starostovi přejeme mnoho úspěchů a
bezproblémový chod Tallhofer Valley!

DAILY NEWS

Informace obdrzeny

telegrafem

sobotní ráno 3.7.2021

PRAVDIVÉ ZPRÁVY Z VASEHO MESTA

0,12 $

JEDEN Z NEJLEPSÍCH DENNÍCH TISKU NA SVETE 
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"Ptáci zmizeli z nebe.
Krávy nejsou v klidu.
Zvířata maj vždycky
pravdu. Něco tady

smrdí."

Mail SpT:
prihlasky@sptlomnice.cz

Telefon SpT:
 606 384 400

Adresa tábora:
Tábor SpT

Tallhoferův Dol, 
537 01 Rabštejnská Lhota

Saloon podává:
Pod kotli je zatopeno a hosté se
po dlouhé cestě mohou posílit

poctivým guláškem.

1.Ema & Martin
2.Nany & Honzík
3.Danča & Ondra
4.Kája & Jonáš
5. Lucík, Kiki & Kosa

Starosta: John McGreece
Hlavní gringo: Sam Hrachovec
Majitelé saloonu: Námořník & Míra
Doktor: Lucík
Hokynář: Martin Morávek
Vedoucí kabaretu: Bau & Dejv
Novinářka: Nany

Petrolejka do
každé rodiny!

Hokynářství nabízí
vyšší řadu

petrolejových lamp,
které nyní dokáží

svítit na jedno
doplnění od

soumraku do
úsvitu. Nezůstaňte

ve tmě! 

2,15 $

Mezistátní koráb poslouží
jako doprava pro většinu

návštěvníků. Někteří nedají
dopustit na své vlastní oře.
Hlavní je dostavit se do cíle,
než oslavy vypuknou. Hosté
budou mít čas usadit se ve

svých příbytcích a připravit se
na oslavy v nedalekém Fort

Summer.

Koňmo nebo jak?
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