Odborový zväz zálesákov a lovcov kožušín (OZZLK) v spolupráci so
Združením na ochranu červených bojovníkov (ZOCB) - nezisková organizácia
pozýva všetkých priateľov Karla Maya a šachu na

OPEN POVAŽSKÉ PODHRADIE
už po 18. krát v Buttlerovej farme (REKREAČ STREDISKU PRIEDHORIE)
na dni
najvyšší náčelník:
alias

WINNETOU

alias

(strieborná puška)

Ing. Peter Bielik - Pribinova 970/24, 017 01 Považská Bystrica
042-4327310, 0905 750 098 bielikp@px.psg.sk

jeho biely učiteľ:

jeho biely brat:
alias

28.08.2015 až 30.08.2015

KLEKÍ PETRA

(biely otec)

Ing. Peter Mego - mego@px.psg.sk
OLD SHATTERHAND

(stará drviaca ruka)

Ing. Ferdinand Žernovič - 0905-642580, inel@inel.sk

Mustangy Hatátitlá a Ilčí odvážajú dostavník z pevnosti Niobara PB, naskočte, inak neprídete včas a toto rodeo si predsa nenecháte ujsť za žiadnu cenu.
Samo Hawkens uvíta všetkých Greenhornov na Buttlerovej farme keď bude slnko na
dve dlane od vrcholkov stromov nad Roklinou pekelného ohňa. Pod hrozbou svojej pušky
Lidy vás pripraví o zlaté nugety v hodnote 56 euromincí, ak ste svoj príchod neohlásili
včas dostavníkovou poštou, alebo neprinesiete časomieru a pinďuláky, ešte +5 a +4 E.
Vpád trampov na čele s Kornelom je plánovaný na 15.00 , nezmeškajte (hrozí priviazanie
k mučiarskemu kolu a potupná smrť tupými šípmi a tomahavkami z rúk indiánskych squaw).
Dorazivší indiáni, beli lovci a miešanci (mixéri) budú vo wigwame náčelníka Tah-ša-tungu hľadať dve polovice plánu pokladu, alebo aspoň vlastné sebavedomie a strategické poučky pri spoločenskej hre biely vs. čierny. Po nájdení mapy nie
je ešte nič vyhraté, pretože sa objaví zradný Kornel s Hadími indiánmi, ktorý bude protivný ako politik. Našťastie
nás obveselí Motýlkár a o banditov sa postará Oldo s jeho Nšo-či a Winnetou s frajerkou Ribannou.

Boj:vojnová sekera sa vykope keď bude slnko v takej polohe, aby digitálky ukazovali 15.00. Potom už všetko záleží len

na rýchlosti vašich šípov, guliek a tomahavkov a ostrosti vašich nožov a dôvtipov.
Odmeny: zlato Apačov pre prvého (pozor, je prekliate) a mučiarsky kôl pre zostavších na chvoste (prijateľnejší variant).

- najvyšší šaman Komančov vyveštil toto:
deň piatich umučených 13 - 14.59

zasväcovanie a skúšky mladých bojovníkov

15 - 19.30

skúšky dospelosti - boj s Grizlym bez noža

19.47

pečené medvedie laby zo sedlovej tašky

potom

ohnivá voda potečie prériou

deň šiestich umučených 07 - 08.00

ohlábanie prstíkov z ostatkov láb z večere

08 - 12.26

útok na Buttlerovu farmu

12.31

uzavretý mier pri opekanom bizónovi

13.30-17.29 otvorený mier, bizón bol nedopečený, ohnivej vody málo
18.00

bizón sa už dopiekol, mier podmienečne opäť uzavretý

potom

hľadáme Strieborné jazero a zlatý poklad

ešte potom

nenašli sme, Freda obesíme, ak to Oldo a Pierre dovolia

deň šamanovho odpočinku 07 - 08.00

zápočet do ØDE rapid

už len sušené mäso, vatra sa nesmie rozkladať

08 - 12.26

bojuje sa včade, indiáni sa vynárajú z vody i z minerálky

12.32

zakopaná vojnová sekera, v Striebornom jazere už niet rýb

13.30-15.30 Oldo bojuje s Tanguom, Pierre Brice je stále mŕtvy
15.39

mučiarske koly čakajú, Nšo-či rozdáva bozky

s láskavým dovolením najvyššieho šamana a Sam Hawkensovým požehnaním vydala ZOCB pri OZZLK

priateľstvá sa uzavierajú takto:
ale aj takto:

NENÁPADNE RETUŠOVANÝ AREÁL NAŠEJ AKCIE

tu je možno poklad ale asi nie

s pokladom sa domov bude ľahšie odchádzať

na neúspešných čaká doma
mučiarsky kôl

tak teda HOWGH!
49° 00' 05.08" szš
18° 29' 08.71" vzd

na toto som skoro zabudol

