
Neohrožení závodníci,

díky své zdatnosti, síle a důvtipu jste byli vybráni, abyste se zúčastnili soutěže v pevnosti Boyard. 
Mnozí před vámi se snažili pokořit zdi pevnosti a získat poklad, který je za nimi ukryt. Tentokrát 
tuto možnost dostanete vy.
Vaše družstvo bude označeno kombinací dvou barev, které si vyberete a zapíšete na následující 
stránce Výběr barev pro družinu. Jde o otevřený dokument, proto prosím respektujte výběr těch 
před vámi a nevolte stejnou dvojkombinaci. Pro lepší identifikaci obě barvy zařaďte do oblečení, 
které budete mít na závod plus přidejte skautský šátek. Pamatujte, že jen nejlepší mohou vyhrát. 

Pevnost Boyard se otevírá jen jednou za 2 roky a tento čas brzy nastane. 
Proto vás tímto žádám, abyste se v pátek 31.května 2013 dostavili na rekreační středisko Littner 
(GPS souřadnice 48.9358028°N,17.2613572°E) mezi 16. a 18. hodinou, kdy bude probíhat 
registrace. Pokud se během cesty zpozdíte, prosím, dejte nám telefonicky vědět na níže uvedené 
kontakty. Pokud se družina neomluví, bude diskvalifikována.  Předem upozorňuji, že až na 
základnu je potřeba dojít pěšky, neboť leží v lese a vjezd vozidel zde není povolen. Auta můžete 
nechat na odstavném parkovišti v Bzenci – přívoze. Vlakem či autobusem můžete přijet do Bzence 
– přívozu nebo Rohatce a cesta z těchto bodů je vyznačena v přiložené mapě. Naplánujte si páteční 
příjezd tak, abyste se na základnu stihli dostat včas.

Při registraci se bude platit startovní poplatek 300 Kč na družinu + 150 Kč poplatek za 
ubytování za každého člena družiny včetně doprovodu. 

Každé družstvo včetně doprovodu bude spát ve svých vlastních stanech, tudíž si přivezte vše 
potřebné. Každé družstvo také musí doprovázet nejméně jeden patron starší 18 let. Stravu si 
zajišťují družstva samy. Páteční večeře se bude připravovat podle níže uvedených pokynů v rámci 
disciplíny Vaření, sobotní snídaně, svačina a oběd je plně ve vaší režii. Doprovod družiny se bude 
během závodu pohybovat jinde než družina, tudíž musí mít jídlo vlastní, na družině nezávislé.

Předpokládaný konec závodu bude v sobotu 1.června 2013 v 18.00. Pokud budete mít závažný 
problém s odjezdem v tomto čase, prosím, kontaktuje nás v dostatečném předstihu!

Do pevnosti Boyard ovšem není možné vstoupit jen tak... Výzvy, před které budete postaveni, si 
žádají náležitou přípravu.
Každý jednotlivec si s sebou musí přivézt: věci na spaní (spacák a karimatka), oblečení na 
závod a odpovídající obuv, skautský kroj, repelent, KPZ, hygienické potřeby, jídlo na sobotu a 
další věci dle vlastního uvážení (např. malý batoh na uložení svačiny a pití během závodu 
apod.).

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AiCStsy-kxf8dExBZEp1ZVRHc3NoZ0FwWk16b3FPM0E&usp=sharing


Každá družina si s sebou musí přivézt: vařič (ne elektrický!), vybavenou družinovou 
lékárničku, buzolu, pravítko 30 cm, suroviny potřebné na přípravu páteční večeře a všechno 
potřebné vybavení včetně sepsaného receptu (více informací níže).

Úkoly před závodem:

Každá družina má za úkol přivézt s sebou prezentaci družiny formou komiksu. Rozměr 
maximálně A3, na papíře. Forma komiksu je volná, může tedy být ručně kreslený, zpracovaný na 
počítači, fotokomiks, ... Ideální komiks by měl představit družinu jako celek i její členy a ukázat 
skautský život družiny. Komiks bude označen jménem družiny a střediska na přední straně.
Hodnotit se bude: Originalita/vtipnost, estetické zpracování, skautský duch, jak dobře komiks 
představuje družinu jako celek i její členy.
Komiks bude po dobu závodu vyvěšen na viditelném místě. Po ukončení závodu si družiny komiks 
odvezou. Na vymýšlení a výrobě komiksu se mohou podílet jen členové družiny. Pomoc jiných lidí 
je omezena maximálně na činnosti jako např. tisk obrázků, skenování fotografií apod.

Pro splnění disciplíny Vaření si družina přiveze vařič, nádoby, nože a veškeré potřebné 
vybavení včetně surovin. Podmínkou je použití základních surovin, žádné mražené směsi či 
konzervy. Kromě věcí potřebných k vaření družina přiveze také sepsaný recept připravovaného 
jídla a postup přípravy. Splnění disciplíny proběhne na základně Littner, družiny si tedy 
nebudou vařit na trase závodu. Hodnotí se ne jenom výsledek, ale i postup přípravy, obtížnost 
jídla, zacházení se surovinami, čistota prostředí a odhad množství podle počtu osob.

Všichni závodníci, kteří pravidelně či dle potřeby berou jakékoliv léky (např. na alergie), si je 
přivezou s sebou!

Důležité informace pro doprovody družin: 
Mimo sobotní dobu závodu, kdy bude družina na trase, za ni doprovod zodpovídá. Zajistěte, 
prosím, aby alespoň rádce družiny měl nabitý mobil s dostatečným kreditem pro krizové případy. 
Spát můžete ve stanu s členy vaší družiny, případně si přivezte vlastní. Stravování je ve vaší režii 
včetně jídla během závodu. Prosím, počítejte s tím, že vás pravděpodobně požádáme o pomoc na 
některém ze stanovišť, proto by bylo dobré, abyste si na sobotu nachystali takové jídlo, které není 
třeba vařit. 
Po příchodu na základnu jde pouze doprovod registrovat družinu, abychom se vyhnuli příliš 
velkému počtu osob u registrace. 

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech.

Poklad pevnosti Boyard čeká jen na vás...

Kontakty:

Velitelka závodu Kateřina Motlová – Káťa
+420 605 232 378
email: motlova.katerina@gmail.com

Hlavní rozhodčí Jiří Stokláska – Hrach
+420 604 535 804
email: hrach@skaut.com

mailto:motlova.katerina@gmail.com



