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Vikingský den
Vikingská kuchyně:
K snídani se naši Vikingové posílí
chlebem s mrkvovo-petrželovou
pomazánkou.
Na oběd si dají cuketovou
polévku a buchtičky se šodó.
Nakonec se večer zasytí
hráškovou polévkou.

Skandinávské počasí:
Při vyplutí na dvoudenní výlet
očekáváme příjemné, byť trochu
chladnější, počasí. Ve večerních
hodinách budeme doufat
v přízeň bohů, aby odvrátili
možné přepršky během výletu.

Vikingské rody:
Freyové (černá): 59 b.
Hromoví válečníci (modrá): 71 b.
Ledoví vlci (fialová): 71 b.
Ragnarok (červená): 65 b.
Radegasti (zelená): 63 b.
Bojovníci Valhally (zlatá): 61 b.
Valkýry (bílá): 57 b.
Zigridové (žlutá): 56 b.
Objevitelská mapa klanů
Služba ve vesnici:
Oddíl: Ragnarok (Červená)
Pravá ruka: Sabča
Kuchyně: Nela Š., Áďa F.,
Maruška S.
Topiči: Michal K., Max
Uklízecí četa: Miki, Štěpán,
Anička V.

Cena: 3000 THD

Z vikingské kroniky:
Po včerejší protančené noci jsme dnes vstávali o hodinu později. Jak dopolední, tak i odpolední hra byla
soutěží jednotlivců. Dopoledne proti sobě děti soupeřily ve dvojicích ve stavění věží z dřevěných
kostek. Během toho probíhala výuka treku. Táborníci se dozvěděli o správné výbavě a obuvi na výlet,
jak si nastavit popruhy na krosně atd. Odpoledne dohráli poslední hru jednotlivců, celkové umístění
bude ale vyhlášeno až poslední den. Ve hře děti obíhaly okruh po okolí, kde plnily různé atletické úkoly
– lanové překážky, plazení nebo hod na terč. S touto hrou souběžně probíhala výuka zdravovědy. Večer
se spustil déšť, a jelikož byli tábornici unavení ještě z minulé noci, byla večerka o půl hodiny dříve. Zítra
nás čeká dvoudenní výlet. Starší táborníci si mohli zvolit ze tří tras: zřícenina hradu Oheb, Strádov,
anebo Strádovské peklo. Snad nám bude počasí přát.

Vládci severských moří

Fámy staré vikingské báby

Dnes Ódin svolal všechny bohy na poradu.
Bohové naštvali obry, když se Thor vydával za
Freyu na svatbě a teď musí vyřešit, jak se proti
útokům obrů bránit. Dlouho rokovali, ale
nemohli na nic přijít, až k nim došel statný
Kovář. Ten jim nabídl, že jim za ruku Freyi
postaví zeď, kterou nikdo nepřekoná. Bohové
souhlasili s tím, že ji Kovář postaví, ale že Freyu
mu dají jen a pouze, pokud hradbu zvládne
vystavět v šibeničním čase.
S tímto návrhem přišel Loki, Freya ovšem
souhlasila pouze pod podmínkou, že v případě
sňatku s Kovářem bude moct Lokiho zabít.
Kovářovi se dařilo hradbu stavět zázračně rychle
a Lokimu začalo jít o krk. Rozhodl se proto o
zoufalý krok – proměnil se v klisnu a svedl
Kovářova koně. Bez toho byl najednou Kovář
bezmocný a svůj úkol v zadaném čase nestihnul.
Z Kováře se ale nakonec vyklubal maskovaný
král obrů. Pokusil se unést Freyu, v tom mu ale
pohotově zabránil Thor.

Celý den zjišťujeme, že náš pytel
s informacemi, které se na nás sesypaly na
sobotním plese, nebyl ve včerejších
novinách ani zdaleka vyčerpán. Začneme
dnešní spolehlivou informací o tom, že
mezi Michalem a Eliškou to stále jiskří a
jejich jiskření v podobě objetí bylo našimi
fotoagenty zachyceno při hře.
Na plese také nebylo možné si
nevšimnout romantických ploužáků Jirky a
Léni. Do dnešního večera nám obraz
tohoto tancujícího páru připadal téměř
idylický, pak k nám ale dorazila zarážející
informace o tom, že byl Jiří viděn, jak mu
na nohou sedí Sába – ta stejná Sába, která
ještě včera na ples doprovázela Vráťu.
Reakce Léni a Vráti budeme určitě bedlivě
sledovat.
Posledním významným postřehem
plesového večera je změna kurzu Aničky
Vlasákové. Po dlouhých letech, po které
Anička bezkonkurenčně preferovala jako
partnera na ples Kořalku, přišla změna. Co
víc, jejím letošním partnerem nebyl nikdo
jiný než Zrzek. A vypadali šťastně.
Váš Loki

Co pro nás bohové chystají
Zítra nás čeká dlouhá pouť do vzdálených zemí.
Vikingové se budou dlouho plavit na moři. Jejich
postelí bude mech a jejich střechou nebe plné
hvězd.
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