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Historie rodů odhalena!

Chřestýšova
zpověď

Hlavy rodů:
Starej Tony přišel o všechno!

Rozesmátý hrobař O'Conelly dnes před salónem oznámil, že Tonymu
Andersonovi alias Starýmu Tonymu utekl všechen dobytek. Všechny
ohrady zůstaly do posledního kusu prázdné. Tentokrát Tony bohužel
musel dostát svému jménu, když oznámil, že na pochytání dobytka
nemá ani peníze, ani sílu.  Každá hlava rodiny viděla příležitost na
dosah ruky. Všichni sebrali síly a každý jeden kovboj ukořistil do své
rodiny alespoň jeden pěkný kousek. Býci byli za nejvíc zlata a nejspíš
si to moc dobře uvědomovali, protože dali kovbojům pořádně zabrat
(Nevíš o tom něco, Jonáši?). Pár kilometrů v nohách naše rody určitě
mají a dobytek byl úspěšně pochytán. A sejfy se začaly zaplňovat
zlatem.

TALLHOFER        VALLEY 

Takovej starosta, to není lehká věc. A
ty nový floutci si myslej, že si sem jen
tak napochodujou a budou
starostovat. A kór ve Valley. Kapsy
maj prázdný a u huby ještě mlíko.
Nemaj čim zacinkat v kapse a to je ten
jedinej zvuk, kterej tady funguje. Teda
hned po spadnutým náboji, hehe. 

DAILY NEWS

Informace obdrzeny

telegrafem
 pondelní ráno 5.7.2021

PRAVDIVÉ ZPRÁVY Z VASEHO MESTA

0,12 $

JEDEN Z NEJLEPSÍCH DENNÍCH TISKU NA SVETE 
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Mail SpT:
prihlasky@sptlomnice.cz

Telefon SpT:
 606 384 400

Adresa tábora:
Tábor SpT

Tallhoferův Dol, 
537 01 Rabštejnská Lhota

Saloon podává:
Ještě když měli kovbojové zalepené oči,

čekal je na stolech makový nebo jablečný
závin. Polední hlad zahnal zeleninový

vývar a čočka s párkem. Jako odpolední
svačinka posloužila strouhaná mrkev s

rohlíkem a k večeři jsme zakousli chleba
se strouhaným sýrem

1.Nany & Honzík
z rodu Jalapeño familia

    100 $
2.Kája & Jonáš 
z rodu Van der Waalls
                70 $
3.Ema & Martin 
z rodu Zlatarronů 
                60 $
4.Danča & Ondra
z rodu El Poggáno
                30 $
4.Lucík, Kiki & Kosa
z rodu Kaktus Amaríjo
               30 $

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

Stellard jede!
Kam se dává koňská mast

Stellard? No přece na koně!

Nyní s vuní levandule a whiskey!

Nové talenty na scéně!
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Tonyho dobytci na útěku

Posuňte svého koně o úroveň
výš! Lepší výdrž, menší svalová

únava, nižší riziko úrazu. Z
Valley do Fort Mahon za dvě
noci - pouze se Stellardem! 

 jezdců doporučuje Stellard
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Fotoaparátu se dnes poprvé chopily
Kačenka Madeková a Emička

Horčíková. Po vyvolání fotografií
zůstala naše redakce beze slov. Na

jejich umění se můžete těšit v
připravované galerii!

Třešně jsou život!
Den už byl u konce, když se ozvalo
zvolání "Druhá večeře!" Taková věc

v plánu nebyla, a tak se běželi
hladoví zvědavci podívat. Verunka
Havelková se rozhodla všem upéct

jako překvapení výbornou
třešňovou bublaninu. Všichni teď

budou mít určitě sladké sny.
Děkujeme!

"Někdo mi ukradl batoh!"
"Vypadá jako ten, co ti

leží před stanem?" 

Vznešené rodiny pocházející z městečka Tallhofer Valley se
rozhodly vyjít na světlo se svou historií. Pablo Jalapeño, který
vybudoval pro svou rodinu papričkové impérium, drsní
otrokáři Van der Waallsovi, Zlatarroni, kteří spojili dva
znepřátelené rody, rodina El Poggáno chystající se otrávit
konkurenci jako hejno komárů a Kaktus Amaríjo, kteří založili
osadu u jedovatého žlutého kaktusu. Dávné příběhy jsme
zhlédli ve formě divadelních představení. Bojové pokřiky,
které rody předvedli na prvním slavnostním nástupu jsou
zastrašující a konkrence je rozhodně veliká.
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