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Skupina vikinských válečníků
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Příprava válečníka
před bitvou

o Čech se tito obávaní válečřekl člen sdružení Petr Simandl (midgardský
Je to už dávno, co jsem v GöteProin lorem
volutpat
varius
níci nikdytortor,
nedostali. Tehdy
kovář)ut,
a dodal:
„Snažímenec,
se žít tak,phajako
borgu viděl velkou reprezentativní výstavu věještě ne. Zato dneska jsou
kdysi oni, tedy v souladu s přírodou. Máme
novanou Vikingům. Byla to například příležitost
retra vel,novodobí
augue.
Pellentesque
habitant
morbi
Vikingové
skutečně
i svou hierarchii,
kopírující tehdejší
sociální
v praxi vidět, jak tito respektovaní mořeplavci
tady. Ptáte se, co je to za nevrstvy. Nováček k nám přichází jako nevolník stavěli své lodě, nebo obdivovat jejich stříbrné
tristique
et netus
et malesuada
fames
smysl? Věřte mi, jesenectus
to – s malou nadsázkou
dostávající
úkoly od výše postavených
členů. ac
a zlaté poklady. Vystavené runové kameny a ka– pravda. Zatímco dříve by jejich přítomnost
Po splnění určitých podmínek je povýšen na
menné obrazy se zápisy ze života Vikingů byly
turpis
egestas.
Cras
libero
posuere
mi. z Gotlandu, ale celkem byl tento zdroj informací
u nás vyvolala
mezi obyvatelstvem
vážné gravida
svobodného
občana a zastává
roli řemeslníka

Proin lorem tortor, volutpat ut, varius nec, pharetra vel, augue. Pellentesque habitant morbi
tristique senectus et netus et malesuada fames ac
turpis egestas. Cras gravida libero posuere mi.
Vikinské pohřebiště
v Lindholm hoje
v Dánsku.

Stopy historie

Naalbinding – „pletení“
na jedné jehle

Vikingové jsou
D
(už) u Prahy
by lorem ipsum photogr aphy lorem ipsum

orem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.
In rutrum. Donec leo. Morbi
nunc. Ut ut turpis at magna
sollicitudin aliquam. Donec
nunc metus, sagittis eget, semper eget, placerat
sit amet, pede. Donec fermentum nibh eu est.
Aliquam tincidunt diam sit amet justo. Vestibulum placerat fermentum arcu. Donec id
diam. In in eros. Maecenas vitae diam. Sed eu
risus. Nulla sagittis, massa nec convallis pharetra, justo felis tincidunt tortor, in elementum
metus risus sed nisl.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus
orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
Sed aliquam eros sit amet erat.
NAPSAL
KAREL
fotogr
afie archiv
Aliquam
leoSTRUGALA
wisi, pulvinar
quis,
imperdiet
vehicula, scelerisque ac, magna. Integer in-

terdum mi imperdiet arcu. Aenean tempus
euismod wisi. Etiam elementum lectus. Morbi
hendrerit purus id ligula. Proin lorem tortor,
volutpat ut, varius nec, pharetra vel.
Morbi nec nunc et massa suscipit tincidunt.
Donec et nisl. Proin commodo augue nec
neque convallis fermentum. In hac habitasse
platea dictumst.

Pellen tesque habitant morbi tristique
senectus et netus et malesuada fames ac turpis
egestas. Cras gravida libero posuere mi.
Vestibulum eget magna. Ut consequat mauris et nulla. Quisque quis lectus vitae quam
feugiat bibendum. In eget est.
Phasellus sollicitudin commodo risus. Pellentesque ullamcorper vestibulum enim. Sed
ut lectus tincidunt purus nonummy tristique.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus
et netus et malesuada fames ac turpis egestas.
Nunc pharetra dolor id arcu. Suspendisse consequat nonummy eros. Nam sit amet urna.
Vestibulum iaculis purus at justo. Suspendisse leo eros, pretium ut, laoreet nec, facilisis
id, magna. Etiam elementum lectus. Morbi
hendrerit purus id ligula. Proin lorem tortor,
volutpat ut, varius nec.
Maecenas pellentesque lacus nec turpis. Ut
vitae arcu. Nullam dignissim lobortis lorem.
Donec ultricies eleifend lacus.
Cras ac est. Nullam libero. Cras purus purus, imperdiet in, feugiat in, euismod id, velit.
Suspendisse in enim vitae ante varius.
Fusce sagittis. Maecenas cursus vestibulum
elit. Quisque justo. Praesent tincidunt leo vitae
nibh. Etiam sed leo.

a osadníci se dostali do celé Evropy a do dalších vzdálených koutů světa od Ruska po

Grónsko. V 10. století docestovali až do Ameriky, skoro pět století před Kolumbem.
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Vikingové žili ve Skandinávii mezi 8. a 11. stoletím. Jejich nájezdníci, obchodníci
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