
VIKINGSKÉ ZÁKONY  
 

1. Zákony platí pro všechny vikingské muže, ženy a děti bez rozdílu. 

2. Všichni Vikingští mužové a ženy mají povinnost poslouchat stařešiny rodu a hlavy svých 
klanů. 

3. Vikingové jsou slušní a přátelští k ostatním obyvatelům vesnice i jiným lidem. 

4. Vikingové jsou čestní a přímí. Hrají a bojují podle pravidel, nelžou a nepodvádějí. 

5. Vikingové žije v souladu s přírodou, chrání ji, stejně jako lidské výtvory. 

6. Vikingové dbají o čistotu svého těla, svého příbytku i celé vesnice, chrání své zdraví a dodržuje 
zásady bezpečnosti. Veškeré potíže hlásí někomu ze stařešinů, zdravotní problémy felčarce.  

7. Vikingové pečuje o veškerý majetek vesnice, s vybavením, náčiním a nářadím pracuje 
obezřetně a snaží se jej zachovat v co nejlepším stavu. Po ukončení činnosti vše vždy a ihned 
uklidí na své místo. 

8. Vikingové jsou stateční, smělí a odhodlaní, tuží své svaly, smysly i mozek ve všech činnostech 
a taškařicích, jak žádají bohové, zvyklosti a stařešinové rodu.  

9. Všichni Vikingové se podílejí na zajištění potřeb vesnice. Jednotlivé klany střídají v 
zajišťováníí krmě pro celou vesnici, přípravě dřeva, střežení vesnice a rituální očistě.  

Klan, který připravuje krmi, má za povinnost 

� určit ze svého středu někoho, kdo vstane před budíčkem a pomůže stařešinovi dne při 
zatápění v kamnech, přípravě snídaně a buzení ostatních vesničanů,  

� pomáhat dle potřeby při přípravě jídla a jeho výdeji, 

� udržovat oheň v kamnech i pod kotlem, zajistit dostatečné množství teplé vody na mytí 
nádobí i těla 

� umýt společné nádobí, 

� udržovat čistotu a pořádek v kuchyni, jídelně a přilehlých prostorách. 

 Klan, který zajišťuje dřevo, má za povinnost 

� nařeat a nasekat dřevo na další den (po okno), 

� doplnit chrastí do plné zásoby. 

 Klan, který střeží vesnicic, má za povinnost 

� zajistit noční hlídky, 

� vztyčit prapor vesnice na ranním nástupu a sundat jej před večerkou. 

 Klan, který podstupuje rituální očistu, se umyje. 

10. Vikingům není dovoleno opouštět území vesnice bez vědomí někoho ze stařešinů rodu. Hranicí 
vesnice je  břeh Pihatého fjordu, okraj lesa, věž a kadibudky. 

11. Vikingům není dovoleno pracovat s nožem, sekyrou, pilou a ohněm bez dovolení někoho ze 
stařešinů. Dovolení může být uděleno i dlouhodobě. 

12. Je zakázáno vstupovat do cizích domů bez dovolení obyvatele. Toto pravidlo mohou porušovat 
stařešinové pověření hledáním havěti a Lokiho potomků  či jiným úkolem, který to vyžaduje.  

13. Řadovým vesničanům je dovoleno vstupovat do kuchyně jen za účelem výkonu služby. Do 
zásobárny a ošetřovny smějí vstupovat jen na vyzvání stařešinů. 


