
Středa 18/8/21 
Cena: 3000 THD 

Vikingský den 
 

Vikingská kuchyně: 
Ranní příjem vikingské síly: 

Vánočka s kakaem 
Odpolední dovoz z drakaru: 

Bramboračka z kotlíku 
Po úspěšném drancování: 

Těstovinový salát 
 

Skandinávské počasí: 
Naše intenzivní vyvolávání 
chladnějšího počasí z posledních 
dní konečně zafungovalo. Až 
moc dobře. Dnešní svěží ranní 
vítr překvapil kdekoho v tábořišti 
s Afrikou v první řadě, který byl 
postupně přinucen přezbrojit 
z obvyklých kraťasů a sandálů na 
tenisky, kalhoty a dokonce i 
mikinu. Odpoledne se naštěstí 
začalo počasí opět vyletňovat. 
 

Vikingské rody: 
Černý klan: 11 b. 
Modrý klan: 26 b. 
Fialový klan: 26 b. 
Rudý klan: 24 b. 
Zelený klan: 17 b. 
Zlatý klan: 19 b. 
Bílý klan: 15 b. 
Žlutý klan: 18 b. 
Objevitelská mapa klanů 

Služba ve vesnici: 
Oddíl: Radegasti (Zelená) 
Pravá ruka: Kudlanka 
Kuchyně: Kiki, Koala, Mahu  
Topiči: Mára, Miky  
Uklízecí četa: Eliška, Inna, Vojta  
 

Z vikingské kroniky: 
  
Dnešní dopolední hra byla zasvěcena výrobě darů pro bohy. Úkolem táborníků bylo získávat kartičky 
materiálů, které jim posloužily k výrobě finálního daru. Tedy například, na výrobu zlatých vlasů bylo 
potřeba donést si několik kartiček zlata za pomoci brčka umístěného v ústech. Paralelně se hrou 
proběhla výuka dětí na téma přístřešků a pobytu v přírodě. 
Odpolední program již probíhal v poměrně klidnějším tempu. V takzvaných ceších jsme si vyzkoušeli 
výrobu tkaniny na primitivním, leč funkčním, tkalcovském stavu, pletení náramků přátelství anebo 
výrobu pochodní. Zbytek času do večeře vyplnila již tradičně oblíbená vybíjená.  
Tím však ještě nekončíme! Po večeři od našich skvělých kuchařek a lehkém vytrávení se táborníci pustili 
do absolvování letošní první noční hry. Úkolem bylo v lese nacházet vedoucí s překlady jednotlivých 
znaků runového písma. Po sestavení celé abecedy luštili táborníci zašifrovaný text týkající se bájeného 
vlka Fenrira. 

Vládci severských moří 
Thorovo ultimátům Lokimu vypršelo a přišel čas 
soutěže trpaslíků. Trpaslíci přinesli bohům hned 
několik darů, mezi nimi vlasy ze zlata pro Sif nebo 
kladivo pro Thora. Loki bohužel jednomu z trpaslíků 
slíbil svou hlavu, pokud by trpaslík vyhrál. Loki tak 
doufal, že zlaté vlasy pro Sif druhého z trpaslíků 
vyhrají v hlasování poroty bohů. Bohužel bylo za 
nejlepší dar zvoleno kladivo pro Thora a trpaslík si 
tak žádal Lokiho hlavu. Nebyl by to ale Loki, aby se 
ze situace zase něják nevykroutil. Loki prohlásil, že 
slíbil hlavu a ne krk, takže pokud chce trpaslík jeho 
hlavu, nesmí se přitom ani dotknout jeho krku. 
Rozhořčení trpaslíci odešli a Sif dostala nové (a 
ještě krásnější) vlasy. 
Večer jsme potom sledovali příběh Ragnarovy 
dcery Steffi, která se vydala pro kly velkého 
divočáka, aby klanu naklonila boha Thora. Ke 
svému překvapení ale nepotkala jenom divočáka, 
ale i bájného vlka Fenrira, syna boha Lokiho. 

Co pro nás bohové chystají 
Zítra nás čeká výprava druhé z Ragnarových 
dcer, Sigrid, pro zlatý hřeben vykovaný slepým 
zlatníkem. Sigrid na cestě čeká nepříjemné 
setkání s dalším z Lokiho dětí – mořským hadem 
Jörgmungandrem. Nakonec přijde nezvyklý úkol 
starého zlatníka - ten žádá výměnou za výrobu 
zlatého hřebenu. 

 

Fámy staré vikingské báby 
Naši informátoři a redaktoři mají jako vždy 
žhavé novinky. 
Kraken byl spatřen ve společnosti Nelči K.  jak 
ji učil s diabolem. Umí Kraken kromě triků 
s diabolem i nějaké triky Don Juanské? 
Nezbývá nám než čekat, co přinesou další dny. 
O všech novinkách Vás určitě budeme 
informovat. 
Další ze zpráv je opět z řad starších táborníků. 
Je to pokračování páru Sabči a Vojty Č.? 
Stejně jako minulý rok byli spatřeni, jak si 
spolu často a vášnivě vyměňují dlouhé 
pohledy následované nenápadnými úsměvy a 
pochichtáváním. Můžete si vyložit sami, zda 
to znamená pokračování románku z minulého 
roku, kdy byli často viděni spolu. Můžeme vás 
plně ujistit, že naši redaktoři neúnavně 
sledují, pozorují a mají oči všude. 
A nakonec něco z řad mladších. Marťa S. byl 
často viděn ve společnosti Aničky N., kdy 
spolu vášnivě diskutovali, ať už při hrách, 
nebo mimo hry, kdy pro ně neexistovalo nic 
jiného než společně trávený čas.  
    Váš Loki 
 

www.sptlomnice.cz 


