Sobota 15/8/21

Vikingský den
Vikingská kuchyně:
Dnes si k snídani pochutnáme na
pomazánce z divokého prasete
(šunková pomazánka), v poledne
pohodujeme dýňovou polévku a rizoto, na
večeři se mohou Vikingové těšit na
tradiční vikingskou krupicovou kaši.
Skandinávské počasí:
Dnešního dne nám bohové darovali
slunečné počasí od samého rána do
západu Slunce. U slavnostního ohně nám
svítily na nebi tisíce hvězd.
Vikingské rody:
V této rubrice se dozvíte, jaký je bodový
stav rodu vašeho dítěte.
Dnes na stránkách SpT zveřejníme složení
oddílů.
Černý rod: 0
Modrý rod: 0
Fialový rod: 0
Rudý rod: 0
Zelený rod: 0
Zlatý rod: 0
Bílý rod: 0
Žlutý rod: 0
Služba ve vesnici:
Oddíl: Rudý
Pravá ruka: Michal K.
Kuchyně: Sabča B., Nela Š., Maruška S.
Topiči: Max H., Štěpán Č.
Uklízecí četa: Miky S., Anička V., Adélka F.

Cena: 3000 THD

Z vikingské kroniky
Do naší severské vesnice se sjeli Vikingové ze všech koutů naší země. Předání
táborníků do naší péče proběhlo za slunečného počasí s úsměvy všech, bohužel
jsme je moc pod respirátory neviděli. Autobus přijel jen s minimálním
zpožděním a přivezl všechny táborníky tak, jak měl. Chtěli bychom poděkovat
všem rodičům za skvělou spolupráci díky níž vše proběhlo rychle a v pořádku.
Poté, co se Vikingové ubytovali ve svých chýších, následovalo představení
vedoucích a seznámení táborníků s pravidly chodu tábora.

Důležité informace!
Telefonní číslo na tábor:
606 384 400.
Mail tábora:
lidehvozdu@sptlomnice.cz
Adresa tábora:
Tábor SpT, jméno
táborníka Tallhoferův Dol
537 01, Rabštejnská Lhota
Pořadatel tábora:
Občanské sdružení SpT,
turistický oddíl mládeže č.
19076, IČO 72059681.
Hlavní vedoucí tábora:
Marie Niederhafnerová,
držitelka osvědčení MŠMT
pro hl. vedoucí táborů.

www.sptlomnice.cz

Vládci severských moří
Dnešní podvečer v naší vikingské vesnici se nesl
v duchu tradičních her, klání a slavností. Nově
příchozí válečníci měli možnost prověřit své
schopnosti v řadě tradičních severských disciplín.
Nechyběl hod kládou do dálky, střelba z luku,
dojení dobytka na čas nebo výuka skupinového
tance. K večeři se potom válečníci sesedli
k dlouhému stolu pod širým nebem, kde Ragnar,
vůdce klanu, vyznamenal nejudatnější z bojovníků.
Po večeři jsme se i s celou vesnicí přesunuli k ohni,
abychom mohli být svědky obětního rituálu naší
šamanky. To jsme ale ještě netušili, jak

závažnou věštbu nám bohové vyjeví ústy naší
vesnické šamanky…

Co pro nás bohové chystají
Podle věštkyně jsou Vikingové předurčeni
k tomu, aby si vydobyli slávu a rozsáhlá
území, nad kterými nezapadá Slunce. Proto si
musí naklonit své bohy, ti po Ragnarově klanu
požadují výměnou za svou přízeň vzácné
artefakty. Vikingové proto vyrážejí na
nebezpečné výpravy, aby naplnili požadavky
svých bohů. Neprozřetelně ale při plánování
svých cest zapomenou na přání boha Lokiho.
Loki není rád a s radostí se Vikingům mstí.

