
 

Čtvrtek 19/8/21 
Cena: 3000 THD 

Vikingský den 
 

Vikingská kuchyně: 
Ranní příjem vikingské síly:  

Závin a čaj 
Odpolední dovoz z drakaru: 

Frankfurtská polévka, čína s rýží 
Po úspěšném drancování: 

Nudle s mákem nebo tvarohem 
 

Skandinávské počasí: 
Od moře vane ledový vítr. Naše 
rosnička Comp předpovídá 
dopolední deštík na 50 %. Snad 
se nad námi bůh Thor smiluje a 
budeme mít alespoň tak pěkné 
počasí, jako včera. 
 

Vikingské rody: 
Freyové (černá): 24 b. 
Hromoví válečníci (modrá): 36 b. 
Ledoví vlci (fialová): 36 b. 
Ragnarok (červená): 39 b. 
Radegasti (zelená): 34 b. 
Bojovníci Valhally (zlatá): 34 b. 
Valkýry (bílá): 26 b. 
Zigridové (žlutá): 33 b. 
 
Objevitelská mapa klanů 

 
Služba ve vesnici: 

Oddíl: Freyové (černá) 
Pravá ruka: Tomáš K. 
Kuchyně: Sisi, Bára, Citrónek 
Topiči: Jelen, Adri 
Uklízecí četa: Drak, Emička, 
Tobiáš 

Zigridové 
Na dnešní Petrachtaci jsme se s oddílem vydali k nedalekému rybníku Vilém, kde jsme našli 
sezení a místo pro oheň. Nejmladší se zabavili hledáním dříví na oheň, nejstarší se věnovali 
přípravě bramboračky. Až na přítomnost sršní šlo vše hladce a bramboračku jsme zvládli, 
dokonce i chleba se snědl všechen! Oddíl měl za úkol po jídle nazdobit i jednoho z vedoucích 
a vyrobit mu vlasy a vousy z přírodnin, což se velmi povedlo. Úkol byl splněn a nastal čas 
vyrazit zpátky do tábora, dorazili jsme jako čtvrtí přímo k připravené večeři.   

Vládci severských moří 
Poslední z Ragnarových dětí, bojovnice Sigrid, dostala za úkol donést zlatý hřeben pro 
bohyni Sif. Sigrid vytipovala jeden z opuštěných ostrovů. Na něm by se měl nacházet 
slepý zlatník, který by měl být schopný hřeben vyrobit. Má ale ve zvyku požadovat za 
své výrobky neobvyklé protislužby. Ani naše výprava nebyla výjimkou – zlatník za 
výrobu hřebenu požaduje paruku z vlasů a vousů členů Sigridiny posádky. Nakonec se 
Vikingové dohodnou, paruku sestavují a získávají tak poslední čtvrtý artefakt potřebný 
k získání náklonnosti svých bohů.  
Večer Ragnarův klan obětoval všechny čtyři získané artefakty bohům. Šamanka ovšem 
skrze vidění zjistila, že Vikingové zapomněli na boha Lokiho. Ten se hněvá a za své 
usmíření požaduje oběť – chce po Ragnarovi, aby provdal a oženil členy svého klanu 
za tři Lokiho děti – vlka Fenrira, mořského hada Jörgmungandra a vládkyni podsvětí 
Hel. 
 

Co pro nás bohové chystají 
Zítra Vikingové vyráží, aby dobyli svět. Můžeme se těšit na mezigenerační vikingské 
spory nebo klání o post vůdce výpravy. 
 

www.sptlomnice.cz 

Bojovníci Valhally 
Dnes jsme s naším oddílem navštívili malou rozhlednu Chlum, pod kterou nám děti 
společnými silami uvařily překvapivě dobrou bramboračku. Mužská část týmu se ujala 
hledání dřeva a dámy se chopily nožů a připravily oběd. Po obědě se děti pustily do výroby 
paruky a vousů pro Léňu a svými výrobky si náš tým vysloužil první vítězství. 

 


