
 

Sobota 16/8/21 
Cena: 3000 THD 

Vikingský den 
 

Vikingská kuchyně: 
K snídani budeme podávat chléb 
s máslem a bylinkami, k obědu 

naše žaludky zaplní omáčka 
z krve statného jelena (rajská 

omáčka), k večeři se těšíme na 
výtečný buřtguláš.  

 
Skandinávské počasí: 

Včera po večerce se přes tábor 
přehnala rychlá bouřka, která  
zchladila a pročistila vzduch. 
Vedro zatím úder nevrátilo, 
takže dnes bylo v porovnáním 
s předchozími dny příjemně, byť 
stále letně teplo. Dnes v noci 
očekáváme drobné přeháňky, o 
jejich vlivu na teplotu na 
tábořišti budeme informovat. 
 

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. 
 

Služba ve vesnici: 
Oddíl: Fialová 
Pravá ruka: Pája 
Kuchyně: Péťa L., Bára P., 
Jasmínka 
Topiči: Kuba M., Martin S. 
Uklízecí četa: Kuba K., Julinka, 
Anička N. 
 

Z vikingské kroniky: 
 Naši vikingové zahájili po nočním dešti příjemně svěží den, jako stvořený pro pohybové hry. 
Proto vyrazili ve stopách Magniho a jeho družiny. Luštění hádanek a držení přesného směru 
podle buzoly vedly oddíly k místům, kde museli vyslovit kouzelné heslo, jež je posunulo blíže 
k úspěchům. 
Po dobrém obědě a odpočinku se mladí vikingové účastnili výuky uzlů, které na svých 
dobrodružných výpravách jistě mnohokrát využijí. 
Spolu s tím probíhala hra, kde děti šly ve stopách boha Lokiho. Kradení vlasů bohyně Sif 
předcházelo maskování pomocí přírodních materiálů, barev i oblečení. Úkolem bylo být co 
nejvíce nenápadní a samostatně se proplížit ke stromu, na kterém visí žluté fáborky 
znázorňující vlasy bohyně. S oním úlovkem a za pokřiku „Mám vlasy!“ se vyhýbali Thórům         
    =   vedoucím. 

Vládci severských moří 
Ragnarovu synu Magnovi se podařilo dostat 
k aleji prastarých jabloní. Zde na něj ale 
čekal strážce, který po něm chtěl 
zodpovědět 3 hádanky. To se Magnovi 
podařilo. Loki se ale snažil co to šlo, aby 
Magnovi květ sebral. Magni ale odolal 
veškerým pokušením a sváděním Lokiho.  k 
 
Ve světě bohů jsme sledovali, jak se Lokimu 
podařilo ukrást zlaté vlasy Thorovi 
manželce, Sif. Thor byl velmi rozzuřen a 
Loki už měl na mále. Musel Thorovi slíbit, 
že Sif vyrobí vlasy krásnější, než byly kdy 
dřív.  

Co pro nás bohové chystají 
Zítra nás opět čeká příběh bohů a vlasů Sif. 
Lokimu se podařilo zmanipulovat skřítky a ti 
teď vyrábějí mocné artefakty. Jaké to 
budou zjistíme až zítra.  
Následně se podíváme jak se daří našim 
statečným vikingům. Ragnarova dera Steffi 
se setká s obávaným Fenrirem, což je jedno 
z Lokiho dětí. Uvidíme, jak si s ním zvládne 
poradit.  

 

Fámy staré vikingské báby 
Je nový den a s ním i nové informace o 

nových i starých táborových poutech. 

Včerejší den byl v tomto směru velmi 

plodným a dnes tomu není jinak. O 

náklonosti Týny k Domčovi jsme vás 

informovali už včera, co jsme ale nezmínili, a 

také se to týká našich starších táborníků, je 

pozoruhodný moment mezi Tomem 

Krouželem a Sisi. Po výhře černých ve 

vybíjené byl Tom okouzlen skvělým 

výkonem, který Sisi ve hře předvedla a 

osobně jí to šel sdělit. Šlo o pouhý projev 

dobrého sportovního ducha, který je u Toma 

zvykem, nebo v tom bylo něco víc? 

Spekulace zatím necháme na vás.  

A jak to bývá na našem táboře zvykem, stará 

láska nerezaví. Důkaz můžeme vidět u stálé a 

nehynoucí vzájemné náklonosti Copánka a 

Kokosa. Uvidíme, jaká další FAKTA nám 

přinese první diskotéka.  

Váš Loki 

www.sptlomnice.cz 


