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JEDEN Z NEJLEPSÍCH DENNÍCH TISKU NA SVETE
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Co s tebou
bude?

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

Myslete na svou budoucnost a
nevynechejte zastávku u hrobaře.
Po letních přestřelkách může
nastat nedostatek rakví. Hrobař
Bill O'Conelly si vezme vaše míry,
celá rezervace nezabere déle, než
dvě vystřelení z revolveru!
Neriskujte papírovou krabici!
Stavte se na rohu Rochester street!

poslední fotografie starosty těsně před smrtícím výstřelem

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

Saloon podává:
Gulášová polévka potěšila
nejednoho kovboje, někteří raději
zvolili řízeček od maminky.

Mail SpT:

prihlasky@sptlomnice.cz

Telefon SpT:

606 384 400

Adresa tábora:

Tábor SpT
Tallhoferův Dol,
537 01 Rabštejnská Lhota

Zastřelili McGreece!

Není jediné duše, která by nebyla v šoku nečekanou smrtí
milovaného starosty McGreece. V průběhu každoročních oslav
letního slunovratu došlo k neuvěřitelné události. Atmosféra
byla více než strhující, tamburíny zněly prérií do dálky a sukně
všech žen se točily bez zastavení. V nejvyšším bodu večera, kdy
starosta děkoval všem hostům za účast, vystoupil z davu
neznámý bandita. Jeden by slyšel špendlík spadnout ve chvíli,
kdy si všichni uvědomili, že jeho revolver míří přímo na
starostův hrudník. "Hej, starosto! Dostarostovals!" Pět ran
prořízlo vzduch těsně předtím, než dav zachvátila panika.
Starosta se zhroutil mrtvý k zemi a střelec mezitím zmizel ve
víru dění. Hrobař O'Conelly byl ihned na místě. Občané truchlí
a neví, jak se situací naložit. John McGreece byl
diplomatickým mistrem a město ho v momentální situaci bude
postrádat...

Potomci pomohou svým
rodům!

Hosté, kteří dnes
dorazili do
městečka se
nenechali zaskočit.
Rozhodli se zůstat,
dokud se situace
neuklidní. Vážené
rodiny, které si
teprve zítra
vzpomenou na svá
vznešená jména, už
znají své místní
kovboje, kteří je
povedou. Při tak
složitém úkolu si
ale přeci nemohou
po boku stát cizinci,
proto byl na místě
slavnostní oheň, při
kterém se všichni
seznámili.

Letní kolekce jiz od 12 $ za kus
v

Chřestýšova
zpověď
Bylo to jasný. Vzduch houstnul jako
kukuřičná kaše. Něco se muselo stát.
Mladej byl rychlej a měl sakra
přesnou mušku. McGreece neměl
šanci. Jeho chybějící postavička teď
vodevře bránu jinejm sajrajtům.
Připravte si vostrý a nespouštějte svý
ženský z vočí. Zatlučená vokenice
nestačí. Jde do tuhýho.

Dojezd na jedničku
Dnešek se nesl ve znamení příjezdu a
usazení. Kromě nepříjemné byrokracie a
objížděk nám nic v hladkém příjezdu do
tábora nebránilo. Všechny děti našly
úspěšně svá lože a zavazadla. Děkujeme
všem rodičům za spolupráci a pomoc při
předávání. Uděláme všechno, abychom
Vám je vrátili spokojené a s hlavou plnou
příběhů.

HLÁŠKA DNE:

"Ty kráso, starosta
umřel, viděls to?"
"Hmmm. Stejně jsem
ho neznal."

