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Lakrosová superbitva !

NEZNÁMÝ

Derby Vypelichaní Bobři – Synové malé med- MUŽ ZÁKONA
vědice již dnes: Kdo ovládne lakrosový trůn? §§§§§§§§§
1854 (4 : 1)! Pikantní je, že byl tenkrát
současný kouč Ohnivý míč od týmu
odvolán, aby se letos v létě k Bobrům
oklikou přes Sydney zase vrátil.

Řežba na hřišti, magnet pro diváky, prostě superbitva! Tenhle
zápas má určitě největší grády
v severoamerické lize. Tradiční lakrosové derby Bobři – Medvědice
se hraje už dnes (20:00, TBTV4)
v Tombstone.
Třikrát v řadě prohráli a dnes večer
tomu chtějí udělat zcela rázně přítrž.

Horoskop
na dnešní den

Láska a přátelství
V komunikaci s partnerem budete potřebovat trpělivost a rozvahu. V opačném případě si raději zamkněte kolty
na zámek. Nevstupujte do pochybných
Tombstonských barů a nevyhledávejte
nová dobrodružství.
Peníze a práce
Náčelníkovi dnes budete mít chuť sdělit
své výhrady ohledně rozdělování ohnivé vody beze všech servítků. Raději ale
zkroťte emoce, vyplatí se vám to.
Rodina a vztahy
Možná zažíváte hněv k někomu v rodině. O příčině svého rozladění byste teď
neměli mluvit, zkuste předem vychladnout a nezmlátit svoji squaw.
Zdraví a kondice
Adrenalinové sporty a dobrodružství
v přírodě vás dnes lákají jako magnet. Dávejte si přitom ale pozor na své
zdraví. Buvoli jsou poslední dobou velmi neklidní, v lovištích Šošonů se prý
navíc vyskytuje velmi vzteklý srnec.
Aktivity vhodné pro dnešní den
Osobní plánování, pracovní prezentace, návštěvy přednášek, protahovací
cvičení s následnou relaxací, pohodová četba.
Co vás čeká zítra?
To neví ani velký Manitou.

Vydrží neprůstřelnost?
Že by mohli bídnou bilanci Medvědi
prolomit právě teď, to naznačuje především současná forma obou týmů. Hlavně v posledních čtyřech soutěžních zápasech. Bobři v nich totiž dali jen tři
góly. Naopak Medvědi precizně brání.
Nedostali v nich ani jeden gól a celkem
už 432 minut drží neprůstřelnost. „Moc
chci, abychom to zvládli. Doufám, že si
zápas budu dlouho pamatovat, že bude
s vítězným koncem,“ přeje si záložník
Medvědů Hromová ruka.

„V týmu nejsou žádné náznaky rezignace či skepse. Výhra pro nás bude
velká vzpruha.“ je klidný trenér Bobrů
„Ohnivý míč“.
Jenže aby se jim to podařilo, musí
hodně zabrat! Medvědi mají totiž rok
od roku větší motivaci. Vždyť v posledních sedmi vzájemných ligových
duelech nedokázali Bobry porazit. Naposledy to bylo v Jefferson City v září

Čeká se plný dům
Bitvu v Tombstone bude sledovat našlapaný Butovský stadion. Včera odpoledne bylo prodáno 13  300 vstupenek
(z kapacity 20  500). Další vstupenky
budou k dispozici v den zápasu za 210
až 420 dolarů. Pokladny se otvírají už
ve 12 hodin.

Bill Tilghman není tak slavný jako
jeho známější kolega Watt Earp. Nikdo
však neudělal větší kariéru na straně zákona než on.
Bill pracoval jako šerif v Dodge City.
Později, jako náměstek policejního šéfa,
vyčistil od banditů nebezpečné území
Oklahomy. Střílel rychle a málokdy
chybil. Vždycky ale zbraň nepoužíval.
V roce 1896 chytil například lupiče
Billa Doolina bez jediného výstřelu.
Doolin se koupal ve veřejných lázních,
Tilghman převlečený za kněze vešel dovnitř a zatkl ho.
Bill odešel do důchodu z místa šéfa
policie v Oklahoma City v roce 1914.
Potřebu udržovat zákon a pořádek měl
ale stále v krvi a to se mu stalo osudným. V roce 1924 pomáhal udržovat
zákon v Cromwellu, rušném naftařském
městečku v Oklahomě. Jakýsi opilec,
kterého Bill jedné noci zatknul, zničehonic vytáhl schovanou zbraň a střelil Tilghmana do prsou. A tak ani Bill
Tilghman, muž, který stál celý život
na straně dobra, neunikl násilnému dědictví starého Západu.

Banda drzých lupičů opět na scéně ?
Nám dobře známý desperát Jesse
J ames se opět objevil na scéně. Parta
jemu podobných zlosynů začala loupit
dobytek v okolí města Blue Town Hill
a na bohatších farmách místních spořádaných občanů až v okruhu zhruba
do 30 mil. Nerozpakují se použít násilí
a dokonce vraždit!

Na obranu proti tomuto banditovi
byla ustavena místní domobrana, které velí zdatný mladý pomocník šerifa
John Wayetten. Je však nutno poznamenat, že činy Jesseho Jamese se nesetkaly u řadových občanů pouze s odmítáním, ale někteří z nich ho překvapivě
oslavují jako statečného ochránce chu-

diny, který loupí pouze bohatým a chudým dává. Šerif se svým pomocníkem
však mají na věc zcela jednoznačný
názor – Jesse James je lupič a bandita
a jako takový patří za mříže nebo dokonce rovnou na šibenici.
Dále v listu přinášíme nové informace
o pohybu bandy Jesseho Jamese, čtěte!

Nejslavnější střelec

Wyatt Earp měl pro strach uděláno.
Udržoval pořádek jako řadový muž zákona ve Wichitě v Kansasu, později se
stal pomocníkem šerifa v kansaském
Dodge City. Nebyl to však žádný čítankový svatoušek.
Roku 1879 přijel spolu se svými
bratry do Tombstonu v Arizoně. Virgil
Earp se zde stal šerifem a Wyatt jeho
pomocníkem. Brzy se dostali do sporu
s bankou Ika Clintona, který vyvrcholil snad nejznámějším pistolnickým
soubojem v dějinách starého dobrého
Divokého Západu.
26. října 1881 se Earpovým doneslo,
že Clintonův gang si na ně brousí zuby.
Spolu s přítelem Docem Hollidayem
se s bandity utkali poblíž legendárního
O. K. Corralu. Šerif Virgil Earp přikázal Clantonovcům, aby odhodili zbraně.
Místo toho však jeden z nich namířil
revolver na Wyatta. Přestřelka začala.
Když se zvedl dým, tři bandité leželi
mrtví na ulici. Holliday a dva Wyattovi
bratři byli zraněni.

Zbylí členové gangu později vážně
zranili Vergila a v léčce zavraždili Morgana Earpa. Wyatt své bratry pomstil –

Wyatt Earp

Bat Masterson a Wyatt Earp,
Dodge City, 1876
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dva bandity bez problémů vystopoval
a chladnokrevně zabil.
Na rozdíl od většiny pistolníků žil
Wyatt dlouho. Choval závodní koně,
byl majitelem saloonu na Aljašce
a dokonce se stal rozhodčím v boxu.
Legendární muž zákona Wyatt Earp
zemřel 13. ledna 1929 klidnou smrtí.
Dožil se na pistolníka pozoruhodného
věku – osmdesáti let.
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Pěsti a rozbitá ústa: Apačští poslanci se porvali v parlamentu s opozicí

Rvačka mezi poslanci vládní strany „Zachraňte Buvoly“ premiéra
Zapáchajícího Mokasína a zástupci opozice, vypukla při snaze vyslovení nedůvěry vládě v indiánském
národním kongresu. Od nadávek
v apačtině i komančštině přešli zástupci lidu na pěsti. Někteří údajně
skončili s rozbitými ústy.

Důvodem k nečekané potyčce mezi
dvěma skupinami poslanců byla papírová figurína premiéra Zapáchajícího
Mokasína, kterou před řečnický pultík
ve sněmovně postavili opoziční poslanci v úterý večer poté, co Mokasín
a celá jeho vláda z parlamentu odešli,
neboť se nechtěli debaty o odvolávání
účastnit.
Když se někteří z poslanců Zachraňte
Buvoly do sněmovny vrátili, snažili se
figurínu zobrazující Mokasína v lakrosovém dresu s nápisem „Sud Ohnivé
Vody daroval Ameriku zbohatlíkům“
odnést. Několik zástupců opozice se
jim v tom vydalo zabránit a na chodbě se strhla bitka, v níž podle serveru
Tombstone.com padaly rány pěstí.
„Byl jsem na vyšetření u šamanky,
mám 1,5 centimetrovou tržnou ránu
na prdeli,“ řekl dnes tombstone.com
poslanec opoziční strany Obyčejní in-

První letošní
vystoupení
pěnice
Kalamity Lou

FIASKO!

Skelný pohled, nejistý krok, špatná
stabilita. Skutečně smutný pohled se
naskytl fanouškům Kalamity Lou při
jejím letošním vystoupení v Tombstone. Bez problémů nedokázala zazpívat
ani svůj největší hit „Tvůj kolt je má
láska“. Při odchodu z jeviště ji musel
dokonce podpírat Divoký Bill Hickok,
aby neupadla.
Ještě před Vánocemi se zdálo, že je
Lou na nejlepší cestě dostat se z problé-

diáni a nezávislé osobnosti Malé Pero
Velkého Havrana.
Důvodem návrhu vyslovit Mokasínovo kabinetu nedůvěru je záměr
vlády odkoupit od amerického Energetického a průmyslového holdingu
(APH) jeho podíl v mateřské společnosti spojených apačských plynáren

SAP. To je podle opozice nevýhodné
kvůli ztrátám SAP při prodeji plynu
bledým tvářím.
Náš list bude i nadále pečlivě sledovat popisovanou situaci a o jakékoli
novince v jednání indiánského národního kongresu budeme naše čtenáře
neprodleně informovat jako první.
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Módní okénko
Francis ou Donnel

Mladistvý vzhled je metou současnosti. Důkazem, že nepatříte do starého železa. Předsudky, co se sluší
v jistém věku nosit, padají.

Pěnice Huriccane Jane (39), všestranná
umělkyně, navajská šamanka původem
z Bulharska má nálepku temperamentního
diblíka od počátku, kdy vešla ve známost
coby manželka známého pistolníka. Lady
šatník, k němuž začala po rozvodu inklinovat, byl zřejmě epizodou, neboť po plastické rekonstrukci ňader zřejmě dostala pocit,
že nastal čas na exhibici ženskosti v rozverných, vkus lynčujících modelech.

Banda J. Jamese před dopadením
Podařilo se nám vypátrat přesnější informace o pohybu členů bandy Jesseho Jamese, kteří si říkají
Jessmani. Parta se rozdělila a padouši hledají nová útočiště.

Jesse James shromáždil pod své vedení skupinu několika zločinců nejhrubšího kalibru. Jeho věrnými souputníky
jsou zejména tři banditi, kteří si říkají
podle svého vůdce Jessmani. Přikládáme jejich fotografii, již z výrazu ve tváři
je zjevné s jakými padouchy máme co
do činění. Postupně zleva se jedná o Mohutného, Velkého a Děsivého Jessmana.
Pouhý popis jejich zločinných skutků by
vydal na několikasloupcový článek a jistě jej náš list přinese v budoucnu v nějakém speciálním vydání. Rádi naše čtenáře seznámíme se všemi podrobnostmi,
které se nám podaří získat.
Náš stálý dopisovatel a reportér Jindřich Hlaváček zjistil, že se zmínění Jessmani přesunuli do blízkosti poklidného
pobřežního městečka Butov. Důkladnou
investigativní prací se mu podařilo vypátrat následující: Mohutný Jessman
má rád tekoucí vodu, a proto je pravděpodobné, že se bude pohybovat někde
podél potoka severně od základny, kde

si bude léčit z bitek a přestřelek pocuchané nervy zvukem šumícího proudu.
Děsivý Jessman by se měl nacházet na
našem břehu vodní nádrže za zátokou
na vyvýšeném místě na ostrohu, severovýchodně od základny. Velký Jessman
údajně zavítá do našeho městečka lodí
a přijede ze svého dočasného úkrytu podél břehu od západu. Podle předchozích
zkušeností upozorňujeme, že je možné,
že bude mít zpoždění.
Šerif West Butov County žádá tímto
ctěné čtenáře našeho listu o spolupráci.

Nalezněte kteréhokoli z hledaných Jessmanů a požádejte ho, aby vám dobrovolně vydal část svého lupu. Tento pak
neprodleně dopravte na základnu šerifovi. Bude-li doručený předmět opravdu
pocházet z věcí uloupených Jessmany,
obdržíte za odměnu z rukou šerifa nebo
samotného velkého BuFaLo Byla či
jeho pomocníka originální Dárek čtenářům našeho listu. Tento Dárek vám
pomůže vyřešit zapeklité záhady, se kterými se na Divokém Západě během dne
můžete potkat.

Jídelní lístek 14. 6. 2014

mů. Po boku Billa Hickoka jen kvetla.
V ohrožení byl i její včerejší koncert
v Tusconu. Ten však nakonec podstoupila. Šťastné rozhodnutí to ale nebylo.
Hned po první písničce fanoušci pochopili, že je zle a špitali si, že Lou se
opět vrátila k ohnivé vodě…
Nestíhala playback, na pódiu nemotorně přešlapovala a i jediná písnička,
kterou si troufla zazpívat naživo, dopadla otřesně.

Krčma u Vzteklého Bizona, Tombstone
Polévka:
Jídlo 1:
Jídlo 2:
Jídlo 3:
Jídlo 4:
Dezert:

Kaktusová kulajda z buvolích kožek
20 centů
Bizoní směs na fazolích, lopuchový salát
69 centů
Tombstounský perkelt se sypaným olovem
69 centů
Medvědí tlapa s broskví, kynutý karlovarský knedlík 69 centů
Šamanovo překvapení, hranolky, tatarka
89 centů
Ananasová pochoutka sladké Nšoči
25 centů
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