Sobota 28/8/21

Vikingský den
Skandinávské počasí:
Temné počasí provázelo naše boje
o záchranu severských říší. Časté
dešťové přeháňky však
nezabránily našemu vítězství.
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
Důležité informace k odjezdu!!!
Autobus bude s táborníky odjíždět
dle plánu v 11:00 z Rabštejnské
Lhoty. V průvodci táborníka
najdete časy příjezdů.
Nepřehlédněte prosím posunuté
časy návratu dětí z 4. turnusu.
https://www.sptlomnice.cz/chcijet-na-tabor/pruvodce-tabornika
Táborníky z tábora můžete
odvážet od 10:00. Autem můžete
zajet až dolů do tábora na hřiště.
Do tábora si pro děti a jejich
zavazadla můžete vejít bez
omezení. Respirátory
doporučujeme, nejsou povinné.
Kontakt na hlavní vedoucí tábora
Marii Niederhafnerovou:

606 384 400, 732 122 654

Cena: 3000 THD

Z vikingské kroniky
Dnes jsme se ráno probudili do uplakaného rána, které bylo zahájeno bramboriádou a
následným útokem obrů. Naši táborový bojovníci prvotní útok s přehledem odrazili, jenže
poté začala opravdová bitva o záchranu světa. Bitvy byly natolik náročné, že se do bojů
museli zapojit i nejmocnější z bohů. Po dlouhých bojích plných ztrát na obou stranách se
nakonec podařilo našim severským klanům Ragnarok odvrátit. Nicméně, temná bytost Surt,
kterou se pomocí bohů podařilo porazit, se jednou vrátí, ale naši bohové a bojovníci budou
opět stát při sobě připraveni svět temnoty odrazit do míst, do kterých patří.
Při slavnostním nástupu byli oznámeni vítězové celotáborových her družin i jednotlivců a
následovala legendární závěrečná diskotéka.

Vládci severských moří

Fámy staré vikingské báby

Dnes jsme se čelem postavili Ragnaroku –
konci doposud známého světa. Hrdinní
bojovníci všech osmi klanů byli hned
v dopoledních hodinách zaskočeni útokem
obrů z hor. Ty se jim podařilo s dopomocí
bohů porazit a zatlačit zpět do hor.
Po odraženém útoku obrů měli bohové
Thor a Odin proslov ke všem
shromážděným skandinávským válečníkům.
Sdělili jim to, co bylo Ragnarově šamance
vyjeveno ve vidění. Situace je skutečně
velice vážná, Ragnarok už započal a bez
boje ho nebude možné zastavit. Bohové
posílají Ragnarův klan, aby obnovil svatyně
po celé vikingské domovině a omezil tak
vliv Súrta a jeho temných sil. Jedině tak je
podle bohů možné zastavit Ragnarok.

Poslední večer tábora se neobešel bez
slz, ne jedno oko suché nezanechala
zpráva, že Michal Knoll tento rok
končí.
Nejvíce ale vynikli oči Elišky, smutek
nešlo nevidět, možná proto se od sebe
nedokázali hnou celou závěrečnou
diskotéku.
Na předávání diplomů, se ukázala i
Lenka, která na sobě měla mikinu od
JJ, tady naši paparazzi zpozorněli!
Čekali jsme, co ukáže diskotéka…
A dočkali jsme se!
Oba se od sebe neodlepili snad na
jediný ploužák, bude z toho něco i na
další rok? To už se naši čtenáři
bohužel nedozví, naše dvoutýdenní
rubrika již končí, ale všichni budeme
doufat v to nejlepší <3

Co pro nás bohové chystají
Ragnarok byl úspěšně odražen a naši
Vikingové se již vrátili domů ze svých
dobyvačných výprav. Nám tedy také
nezbývá než opustit naše dlouhé lodě,
zabalit se a vypravit se zpět do svých
domovů.

www.sptlomnice.cz

Váš Loki

