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Vikingský den
Vikingská kuchyně:
K snídani si Vikingové dají rohlík
s tvarohovou pomazánkou a
zapijí jej lahodným čajem.
K obědu bude čočková polévka a
kuře na paprice s houskovým
knedlíkem. Na svačinu přijde
vhod zelenina a večer si
opečeme topinky s lečovou nebo
sýrovou pomazánkou.
Skandinávské počasí:
Podle předpovědi od Nikčy
očekáváme slunečno s mírným
letním větříkem. Budeme
doufat, že bohové její přání
vyslyší.
Vikingské rody:
Černý klan: 42 b.
Modrý klan: 54 b.
Fialový klan: 54 b.
Rudý klan: 51 b.
Zelený klan: 51 b.
Zlatý klan: 47 b.
Bílý klan: 39 b.
Žlutý klan: 43 b.
Objevitelská mapa klanů
Služba ve vesnici:
Oddíl: Bojovníci Valhally
Pravá ruka: JJ
Kuchyně: Léňa, Nela, Týnka
Topiči: Šíma D., Dan
Uklízecí četa: Emička, Šemík,
Šima S.

Cena: 3000 THD

Z vikingské kroniky:

Během dnešního dopoledne měli táborníci za úkol v co nejrychlejším čase složit a rozložit táborové
ležení v lese. V nasimulovaném tábořišti si naši Vikingové nalodily na nafukovací lehátka veškeré
uklizené věci od karimatek a spacáků až po pytle s roztříděným odpadem. Dařilo se jim i přes to, že
někteří nejstarší členové oddílů představovali invalidní staroušky a byli různě znevýhodněni. Mezi
staroušky byl jeden slepý (zavázané oči), hluchý (sluchátka), invalidní (na vozíku s palčákovými
rukavicemi) a jeden němý bez jedné ruky (zavázaná pusa šátkem).
Odpolední program také přinesl oddílovou hru, kdy se týmy snažily co nejrychleji protáhnout sebe a
několik předmětů obručí uvázanou v pavučině ve vzduchu. Táborníkům se díky spolupráci úkol zdařil a
nakonec si jej chtěli ozkoušet i vedoucí, kteří si složili oddíl se stejným počtem soutěžících. Paralelně se
soutěžemi probíhala i utkání ve vybíjené.
Celý den probíhal v odpočinkovém duchu a večer jsme završili tradičním táborákem, zazpívali jsme si
staré fláky za zvuku kytar a prodloužili jsme si večer vzpomínáním na písničky z dřívějších roků.

Vládci severských moří
Dnes Ragnarovy děti spolu se svými
družinami vyrazily na moře. Jejich cílem je
dobýt celý svět. Stařičtí Vikingové se
rozhodli vyrazit taky, že těm mladým ukáží,
jak se za jejich mladých let rabovalo. A tak
vyrazili staří i mladí. Mladí v krásných
drakarech a staří ve starodávných neckách.
Staříci svá slova velmi brzy také podložili
činy. Podařilo se jim z velmi bohatého
opatství přinést veškeré cennosti, které
tam mniši skrývali.
Mladí Vikingové ale pohořeli. Přepadli
opatství, které bylo na podobné nájezdy
velmi dobře připravené. A neodnesli si ani
jednu penci.

Co pro nás bohové chystají

Zítra se opět podíváme na báje a legendy o
bozích. Čeká nás příběh o Thorovi a o tom,
jak se mu ztratilo kladivo. Bude to velký
poprask mezi bohy. Thor a jeho kladivo je
jsou jediná obrana bohů proti obrům – bez
něj jsou bohové proti útokům obrů
naprosto bezbranní.

www.sptlomnice.cz

Fámy staré vikingské báby

Byla středa? Novinek je třeba!
Nejmladší táborníci nám nezahálí.
Jiříček, podle všeho duší romantik, začal
s námluvami na ples velmi brzy, možná
snad úplně jako první. Jistě víme, že
Julinka už je na ples zadaná!
Na úlovky mezi nejstaršími naše redakce
čekala až k ohni a čekání se vyplatilo!
Zaznamenali jsme velkou náklonost
Michala a Elišky. Jako princezna ve věži
vyhlížela Michala, aby jí přidržel zpěvník u
táboráku. K objetí na uvítanou sice
nedošlo, ale její pohledy mluvily jasně!
Světlo táboráku však neodhalilo jen dva
milence…
Oči našich zdrojů se upřely i na velmi
těsně vedle sebe sedící Týnku s Márou.
Bylo to pouze příjemnou náladou u ohně?
Nebo nám i tento pár bude vzkvétat??
Váš Loki

