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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 pátecní odpoledne 9.7.2021
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Starosta: Kdo ví?
Hlavní samec: Sam Hrachovec
Majitelé saloonu: Námořník & Míra
Doktor: Lucík
Hokynář: Martin Morávek
Vedoucí kabaretu: Bau & Dejv
Novinářka: Nany

Hlavy rodů:
1.Danča & Ondra
z rodu El Poggáno
356 $
2. Nany & Honzík
z rodu Jalapeño familia
310 $
3.Kája & Jonáš
z rodu Van der Waalls
240 $
4.Ema & Martin
z rodu Zlatarronů
212 $
5.Lucík, Kiki & Kosa
z rodu Kaktus Amaríjo
180 $

"Hej kámo, proč
musíš bejt blbej
dva dny po sobě?"
Mail SpT:

prihlasky@sptlomnice.cz

Telefon SpT:

606 384 400

Adresa tábora:

Tábor SpT
Tallhoferův Dol,
537 01 Rabštejnská Lhota
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Informace obdrzeny
telegrafem

Potupný výsledek pátrací
výpravy!
Důvodem pozdního vydání dnešního čísla je prodleva způsobená čekáním na
šerifovo vyjádření k obsahu článku o výsledku výpravy za dopadením banditů. Šerif
byl natolik zahanben skutečností, že se bandity nepodařilo dostihnout, že se pokusil
tento fakt nějak "ututlat". My jsme ale svobodný tisk, tudíž vám přinášíme čerstvé a
pravdivé zprávy. Výprava nejmenších kovbojů propátrala okolí rozhledny Báry,
Kočičího hrádku a rozhledny Chlum. Po dvanácti kilometrech se s prázdnou vrátila
do městečka a do prvních dešťových kapek přespala pod širým nebem. Střední
výprava měla v plánu trať dlouhou 21 km, ale kvůli nepřízni počasí byli k radosti
některých nuceni skončit už na čtrnáctém kilometru. Plán nejstarší skupiny byl
změněn opačným způsobem. V plánu bylo 24 km přes lom Prachovice. V průběhu
výletu však začaly spojky hlásit, že velká bouře se blíží, takže se skupina musela
pro případ nouze utábořit co nejblíže k Tallhofer Valley. Výsledkem bylo krásných
30 km za první den výletu, což se značně podepsalo na večerní morálce při stavbě
přístřešku. Řekněme, že technikálie stavby plachtové ubikace nepatří mezi silné
stránky nejstarších kovbojů. Vytrvalý déšť si ale našel cestu skrz každou skulinku,
takže ranní bourání tábora proběhlo rychle a do městečka dorazili nejstarší skoro
před běžným časem pro budíček. Na konci čtvrtečního dne tak byly ve Valley
všechny rody zase kompletní, vykoupané, s vybalenými batůžky a u krbu usušenými
spacáčky.

0,12 $

Nechť vás provází
štěstěna
Co kdyby váš život závisel na náhodě? I
tak se žije na západě! Vyšší bere, hod
mincí, miska osudu, kostka, kámen a
nůžky a spousta dalších! To všechno
mohlo naše kovboje rázem vrátit na
úplný začátek. Na Zlatarrony se usmálo
štěstí, ostatní bloudili ve změti náhod
tam a zpátky. S postupujícím časem
přibývalo symbolů štěstí a modliteb k
náhodným božstvům. A co si myslí o
této hře myslí Mára Havlíček?

"Ema je čarodějnice
a tahle hra je
plesnivá!"

Chřestýšova
zpověď

Supervážná výprava nejstarších kovbojů

Na městečko byla
seslána pohroma!
Rabštejnská Lhota se pro včerejší den ocitla v
oblasti s vysokou bouřkovou výstrahou.
Každoroční nácvik evakuace byl tedy na místě
a proběhl na jedničku. Všichni se zvládli
spořádaně se spolubydlícím a kontrolou
sousedních stanů dostavit na domluvené místo.
S dalšími preventivními pracemi u nás bouřka
neměla šanci. Odpoledne jsme ještě stihli
zaběhnout hru štěstěny. Pršet začalo kolem
šesté hodiny večerní. Naši mužní vedoucí
museli
rychle
napršené
vodě
trochou
krumpáče pomoct ven z nástupiště a bylo
vystaráno. Potok se poslušně držel svého
korýtka a škody jsou nulové. Za všechny
obyvatele městečka vzkazujeme venkovnímu
světu, že už nám svítí slunéčko a bouřka jakoby
nikdy nebyla!

Duel?

Takový peklo tady dlouho
nebylo. Stromy se ohejbaly až
k zemi, ve vichru nebylo slyšet
vlastního slova, z nebe padala
voda a s těma bláznama to ani
nehlo. Nejenom, že to všechno
přežili, voni dokonce byli
ledově klidný, když to řádilo. A
ještě jim bylo do tance. Teď
bych jim fakt přál, aby ty
grázly dopadli, páč si začínám
myslet, že by si to zrovna
celkem zasloužili.

Farington 2000!
Překvapte soupeře
ránou navíc s novým
devítiranným
Faringtonem! Buďte si
jistější s jednou ránou
navíc!

Tancem proti živlům!
Bouře začaly nabývat na síle. To ale nebylo důvodem k zastavení činnosti našich kovbojů.
Teď už víme, že je nikdo a nic nezastaví. Tradiční podvouděnňáková diskotéka se konala
navzdory dešti a hromům s blesky. Staré i nové hity, pomalé i rychlé tempo. Prkna saloonu
se ohýbala zatímco venku příroda ukazovala, co všechno dokáže. Dokonce proběhl
rychlokurz tradiční country čtverylky. Muži vedli své ženy v tanci. Soupeřivost rodů byla ta
tam. Hlavní starostí v dané chvíli bylo jen vyrazit do prostoru a skočit si dokola se
sousedem. Atmosféra pohltila tanečníky tak moc, že poslední písnička překvapila nejeden
zasněný taneční pár.

Víteček H: "Hej Šímo, kde
spíš?"
Šíma Hrachovec: "Tam."
Vítek: "Takovej Sám?"

Saloon podává:

Na výletě nám dělala společnost kamarádka
Májka s rohlíkem a jablkem. Večeři si
kovbojové uvařili v kotlíku na ohni.
Kovbojské fazole s klobásou chutnaly po
prošlapaném dni výjimečně. K snídani před
výletem byl chlebík s Nutellou a na výletě to
byl pro změnu chlebík s jahodovou
marmeládou!

