
 

Sobota 21/8/21 
Cena: 33000 THD 

Vikingský den 
Vikingská kuchyně: 

Snídaně: Chléb s máslem a 
marmeládou 

Oběd: Zeleninová polévka 
s vejcem, opečený salám 

s bramborem 
Večere: Plesová česnečka 

 
Skandinávské počasí: 

Bohové by nám měli popřát 
dobrého slunečného počasí. Vítr 
nás čeká přijatelný až příjemný, 

plachty by měl napínat 
správným směrem.  

 
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: Valkýry (bílí) 
Pravá ruka: Matěj Z. 
Kuchyně: Lída, Babeta, Miloš 
Topiči: Matthew, Týna 
Uklízecí četa: Kuba, Elka, Štěpán 

 

Z vikingské kroniky: 
Dnes jsme vstali do poměrně příjemného počasí. Ráno po snídani proběhla scénka, kde se 

poprvé objevili obři. Následovala hra, ve které děti musely poznat vedoucí (muže) na 

fotografiích krásných nevěst. Hra měla podle všeho u dětí úspěch. 

Po poledním klidu proběhla scénka, na kterou se bude těžce zapomínat, ale zaručeně 

pobavila celý tábor. Následovala fuskáčovka, kde bojovali obři proti Thorům. V průběhu 

celého dne probíhaly výuky ohňů a šifer a postupně začaly přípravy na ples. Počasí nám na 

večer úplně nepřálo, ale přes to jsme čas večeře strávili u ohně opékáním topinek.  

Děti šly spát dřív, aby nabraly energii na zítřejší ples. 

 
 

Vládci severských moří 
Thorovi se ztratilo kladivo. Rozpoutal se velký 

zmatek mezi bohy. Je to totiž jejich jediná 
ochrana proti obrům. Nejdříve podezřívali 

Lokiho, ale ten to nebyl. Loki jim naopak dnes 
pomohl. Kladivo našel u obrů. A král obrů si 
žádal Freyu za to, že jim kladivo vrátí jako 

svatební dar.  
Freya kategoricky odmítla stát se ženou jednoho 

z obrů. Přeci nebude kvůli tomu, že si Thor 
nedokáže pohlídat své kladivo, žít svůj život po 

boku obra. Bohové nakonec přijdou s plánem, že 
se Thor převleče za nevěstu. Obři tolik neznají 

proporce lidí, tak by to mohlo vyjít. 
A ono to opravdu vyšlo. Thor se převlékl a obři 
jeho převlek neprohlédli. V momentě, kdy se 

donesl svatební dar, Thor (nevěsta) vzal kladivo 
a probil se přes obry zpátky do Asgardu.  

Co pro nás bohové chystají 
Zítra budeme svědky rozchodu výprav starých a 

mladých Vikingů. Mladá posádka už nemůže 
vystát šťastné úspěchy svých starších kolegů a 

neustálé špičkování mezi jejich loděmi vede 
k tomu, že se výprava rozdělí na dvě. Staří 

Vikingové se vypraví proti proudu do vnitrozemí 
Francie, zatímco mladší půlka Vikingů se 
rozhodne jet podél pobřeží Evropy až do 

Středozemního moře. 

 

Fámy staré vikingské báby 
Pája K. se nám dnes přiznala, že její vztah 

mimo tábor je velmi vážný. Doložila to 

mikinou dotyčného chlapce, která po něm 

prý stále voní. Přesvědčí jí některý 

z místních chlapců, aby změnila mikinu? 

Týnka byla ve stanu se spoustou kluků, 

její alfou je však stále nejspíše Tom K., se 

kterým trávila celý táborák. A nejen 

ledajak! Naše hlídky zaznamenaly, jak 

Týna svírá Toma kolem pasu a svou hlavu 

má opřenou o jeho rameno. Dalším 

Tallhoferovým Casanovou je zcela jistě 

Kokos. Už několik dní zpět jsme obdrželi 

informace, že od neznámé ctitelky dostal 

okrasné srdíčko a milostný dopis. Naše 

nejnovější důkazy nasvědčují tomu, že 

pocházejí od Poštolky. Možná si myslíte, 

že se jedná o pouhou dedukci, ale naše 

redakce nepracuje s dedukcemi, pouze 

s čistými fakty první jakosti od kosti. 

              Váš Loki 
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https://jirkaafrika.rajce.idnes.cz/2021_Vikingove_-_mapa/

