
 

Úterý 24/8/21 
Cena: 3000 THD 

Vikingský den 
 

Vikingská kuchyně: 
K snídani si Vikingové pochutnají na 

chlebech s pomazánkou. 
K obědu se posilní pórkovou 

polévkou a zapečenými těstovinami. 
Večeři zakončíme gulášem 
s houskovým knedlíkem. 

 
Skandinávské počasí: 

Dnešní plavby nám kazily mořské 
sirény svým silným zpěvem. Posílaly 

na nás zimu a déšť, a to donutilo 
naše lodě zakotvit v nejbližším 

přístavu. Snad nám zítřek umožní 
další plavbu. 

 
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: Hromoví válečníci (modrá) 
Pravá ruka: Domča 
Kuchyně: Copánek, Kristi, Sovička 
Topiči: Kraken, Vojta Č. 
Uklízecí četa: Pája, Nelča, Vojta 
Tuma Oktay 

Den v Táboře 

Dnes ráno jsme se rozloučili s nejstaršími táborníky, kteří se vydali na dvoudenní výlet. V průběhu 

balení a postupného odcházení jsme s mladšími a nejmladšími odešli na hřiště v Rabštejnské Lhotě. 

Hlavní náplní byl fotbal, házení talířem, prolézačky a nákup v nedalekém Coopu, kde si děti mohly 

koupit něco dobrého na zub. V odpolední části proběhla SMS, kdy nejmladší osazenstvo proběhlo 

kompletní očistou. Kulturní vložku dne vyplnil zaklíněný ježek v síti, kterého vedoucí zdárně vysvobodili. 

Kvůli nepříznivému počasí jsme naše nejstarší museli svézt zpět do tábora, kde se přidali k nejmladším, 

kteří sledovali oblíbenou pohádku Shrek. I přes nepříznivou situaci se na tvářích dětí objevil úsměv na 

tváři.  

www.sptlomnice.cz 

Výlet do pekla 

Náš výlet začal začal skvěle – počasí nám přálo a po ani ne hodině pochodu jsme dorazili k rybníku 

Vilém. Odtud jsme pokračovali pod zříceninu hradu Strádov. Bohužel nás po cestě zastihla 

několikanásobná přeprška. Naší výpravě se naštěstí dařilo udržovat dobrou morálku díky pochodovým 

písničkám a pokřikům. Mezi hlavní hity patřil Traktor Zetor brmbrmbrm a letošní táborová písnička. Po 

asi hodině a půl jsme došli pod Strádov a po delší přestávce jsme se vydali směrem do Pekla. Po 

dalších třech kilometrech jsme vyhledali tábořiště a uvařili lahodný fazolový kotlík. Nakonec jsme se 

přemístili do Nasavrk, abychom využili odvoz auty do tábora – v noci by nás bohužel čekalo nemilé 

překvapení v podobě silného deště. 

Výlet na Seč 

Původním cílem našeho dvoudenního výletu s nejstaršími táborníky byla zřícenina 

hradu Oheb. Bohužel jsme se kvůli špatnému počasí rozhodli výlet zkrátit a ukončit 

ho v Seči. Naše cesta vedla krásnými lesními stezkami, a i přes špatné počasí jsme se 

snažili si výlet co nejvíce užít. Nakonec jsme za celý den ušli hezkých dvacet 

kilometrů a večer ukončili promítáním Shreka v krčmě. 

Výlet na zříceninu hradu Strádov 
Poslední z cílů dvoudenních výletů byla zřícenina hradu Strádov. Naše skupina, čítající 18 mladých 

hrdinů, se se svým úkolem prala až do posledního okamžiku s vervou a pílí. Již před začátkem výletu se 

táborníci rozhodli připravit si k večeři špagety, kteroužto výzvu se jim podařilo splnit nad očekávání 

dobře. Kvůli nepřízni počasí, typické pro všechny skupiny, se i ta naše musela v odpoledních hodinách 

přesunout zpět do tábora. Táborníci se druhé fáze zhostili velmi statečně, součástí bylo i odlehčení 

zátěže v podobě odvozu zavazadel auty do tábora. Po celou dobu výletu panovala optimistická nálada, 

která po východu hvězd přecházela v náladu lehce romantickou. 

 

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

