
 

Pátek 27/8/21 
Cena: 3000 THD 

Vikingský den 
Vikingská kuchyně: 

K snídani si naši mořeplavci 
pochutnají na chlebu s uloupeným 

medem. 
Během Ragnaroku, konce světa, 
budeme k obědu posíleni řízkem 

s bramborem. 
Den na lodi završíme čočkovou 

polévkou. 
Skandinávské počasí: 

Posádky lodí se chystali na další 
den plný chladu a deště. Naštěstí 
byl na nás Ódin milostivý a mezi 
přeprškami deště nám posílal i 

sluníčko, takže plavba 
pokračovala bez větších potíží.  

 
Vikingské rody: 

Freyové (černá): 91 b. 
Hromoví válečníci (modrá): 110 b. 
Ledoví vlci (fialová): 110 b. 
Ragnarok (červená): 99 b. 
Radegasti (zelená): 94 b. 
Bojovníci Valhally (zlatá): 95 b. 
Valkýry (bílá): 76 b. 
Zigridové (žlutá): 90 b. 
Objevitelská mapa klanů 
 

Služba ve vesnici: 
Oddíl: Freyové 
Pravá ruka: Bára 
Kuchyně: Tom a Adri  
Topiči: Kokos a Citónek 
Uklízecí četa: Drak, Sisi a Ema  
 

Z vikingské kroniky 
      Dnes jsme vstávali za ševelení deštíku, ale ani to nám nezabránilo si dnešek pořádně užít.  
      Hned dopoledne jsme se vrhli do druhé vlny cechořemesel. V teple krbu děti nadšeně drhali, 
drátkovali i malovali a rodiče se mají již co těšit na hezké dárky. 
      Odpoledne se již počasí nad námi smilovalo a k dětmi tolik žádané fuskáčovce nám dokonce 
zasvítilo sluníčko, což nám dodalo spoustu energie a hra měla rychlý spád.  
       Již tradiční souboj týmů ve vybíjené zná své letošní vítěze. Táborníci, plni elánu, si troufli překonat 
další metu úspěchu a vyzvali k souboji vedoucí.  Mač to byl napínavý, plný zvratů a nečekaně ladných 
pohybů (hlavně od, přiznejme si, již starších ročníků vedoucích). Jistě i díky bouřlivému povzbuzování 
jsou letošními borci táborníci a vedoucím nezbývá než do příštího roku trošku potrénovat.   
       Večeři jsme si užili u ohníčku, opékali jsme špekáčky a topinky.  
       V závěru dne jsme podlehli četným žádostem táborníků a shlédli pokračování příběhu zeleného 
zlobra Shreka a jeho milé Fiony.  

Vládci severských moří 
Včera večer jsme byli svědky proroctví 
Ragnarovy šamanky. Ta předpověděla 

přicházející Ragnarok – konec světa tak, jak ho 
Vikingové doposud znali. Ragnar vyhledal pomoc 

bohů, ti ale za svou přízeň požadují po svém 
boku všechny jeho bojovníky. Ragnarovy děti 

Djolin a Steffi spolu se stařešinami vesnice jsou 
již na cestě do domoviny. Mladší ze synů Magni 
a jeho sestra Sigrid měli hned během další noci 
vidění – v něm je oba varoval jejich otec před 

nadcházejícími událostmi a žádal je o návrat do 
vlasti. Děti jeho volání uposlechly a vypravily se 

z dalekého Středozemního moře zpět do 
Skandinávie, aby stanuly po boku bohů v blížící 

se poslední bitvě. 

Co pro nás bohové chystají 
Zítra nás čeká Ragnarok. Hrdí severští válečníci 
stanou bok po boku svých bohů, aby uchránili 
své kořeny proti temným bytostem vedeným 
strašlivým Súrtem. Bude jen a jen na našich 

válečnících, jestli zachrání svou kulturu nebo 
jejich vlast skončí jako hromada suti 

zplundrovaná nájezdy obrů a temných bytostí. 

 

Fámy staré vikingské báby 
Pátek! Konec tábora se blíží a s tím se 
nám již uzavírají i naše milostné 
trojúhelníky. 
Mezi nejstaršími se nám to usazuje 
nejvíce. Eliška, která ještě před třemi 
dny nevěděla, zda svou pozornost 
upírat k Jakubovi M. nebo k Tomovi 
Krouželovi, má již jasno! Naši 
redaktoři v terénu ji celý čtvrtek viděli 
ve společnosti Michala, při večerním 
promítání se i prý drželi za ruce! 
Další, kdo se nám zdá se usadil, je JJ a 
Lenka, naše redakce je již dlouho měla 
v hledáčku a poslední dny naše 
domněnky jen potvrdili! 
Po táboře se sice šušká, že nic není 
jisté, ale blíží se závěrečný ples a ten 
může vše změnit… 
 
                       

Váš Loki 

 

www.sptlomnice.cz 

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

