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Pravidla a upozornění
• fair play
Možná je až zbytečné to zmiňovat. Každopádně
předpokládá se, že všichni účastníci budou soutěžit čestně.

• čas
Vzhledem k počtu účastníků a omezenému počtu disciplín
a času, prosíme všechny, aby byli všude včas. Hodinky si
seřiďte podle hodin visících před infostanem.

• dozor
V možnostech servistýmu není uhlídat všechny děti. Proto
prosíme, aby se každý vedoucí hlídal svoje děti sám. Pokud
nějaké nebudete moct nalézt, zkuste „Ztráty a nálezy“ (viz
níže)

• pořádek
Udržme prosím v celém areálu pořádek. Odpadky házejte
do připravených označených pytlů.

• ztráty a nálezy
Budou fungovat v infostanu. Noste tam prosím nalezené a
ptejte se po ztraceném.
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A to je právě práce Aloise - celé vojsko v případě nebezpečí
vzbudit, otevřít jim bránu a zařídit, aby klisna svatého
Václava škobrtla o zázračný meč Brunclíkův. Totiž - bez něj by
Blanická armáda nikdy neměla šanci nepřátele porazit. Meč,
který na povel "Všem nepřátelům země české hlavy dolů"
tento pokyn opravdu provede, je zcela zásadní k vítězství nad
nepřáteli v bombardérech.
Ostatně - Blaničtí rytíři nejsou na světě jedinou pověstí, kde
kdesi číhá celé vojsko, aby svému národu pomohlo, až mu
bude nejhůře. Takové pověsti jsou naopak velice časté - v
Německu, na Slovensku, i mimo Evropu, zkrátka po celém
světě.
A protože jde o činnost řádně dlouhodobou, už kdysi vznikla
jakási instituce, která se stará o chod a správu těchto budov a
vojsk. Jde o tzv. MINISTERSTVO SPÍCÍCH ZÁLOH. A
takovéhle instituce, včetně právě MSZ, občas dělají inspekce.
Inu, inspekce se každý bojí - a co teprve Alois, když se dozví,
že mu inspekce zaklepe na skálu každým okamžikem a on, u
svatého Václava, nemůže vojsko ani probudit?!
Vyjde jeho náhradní plán? Dokáže sehnat nové Blanické rytíře
"na záskok?" A kdo z dlouhé řady uchazečů to bude, kdo si
odnese Brunclíkův meč a stane se tak právoplatným
Blanickým rytířem, tedy alespoň na ten pouhý jeden rok?
Na odpověď si můžete počkat do 23. května. Anebo se přidejte
ke mně a věřte se mnou, že to budou ti nejlepší.
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BRI G Á D A: Blanický rytíř

Regi stra c e

"Bylo nebylo..." je sousloví vesměs pohádkové, proto ním náš
příběh začít nemůže.

• Půl hodiny před samotným zahájením začne infostan
(na tradičním místě) přijímat vedoucí oddílů.

Pohádky jsou totiž vymyšlené od hlavy až k patě, ale náš
příběh jest pověstí a jak je známo, pověsti mají jakýsi pravdivý
základ. A tak je tomu i v našem případě...

• Za registrační poplatek (viz str. 5) pokud možno mějte
ho přesně, ať se nemusíme zdržovat vracením) a
upřesnění počtu soutěžících se každý vedoucí může
těšit na balíček registračních lístečků a upřesňující
informace.

Každý jistě zná příběhy o našem praotci Čechovi, jak objevil
tuto zemi medem a strdím oplývající; o kněžně Libuši, která
prorokovala Praze slávu pětadvaceti hvězd se dotýkající,
taktéž jistě každý ví, kdo že to má krátký rozum. Pamatujeme
si je, stejně jako třeba Bivoje, Horymíra či Šemíka, aniž
bychom je sami zažili. Známe je pouze z vypravování, a to
především od jakéhosi Jiráska Aloise. A to i přesto, že ani
tento muž tyto činy nezažil.
Přesto - i v dnešní době - žije kdosi, kdo tohle všechno zažil.
Výrok, že žije, je pravdivý dle našeho názoru na život chápeme-li význam slova žít jakožto tlukot srdce a funkci
všech orgánů těla - pak ano, opravdu žije. Jenže stále spí.

Informa c e
• Poměrně všechny informace máte shrnuty v této
brožuře.
• Pokud byste měli v průběhu her nějaký dotaz, obraťte
se nejlépe na infostan. Je-li moc daleko, zkuste
nejbližšího servisáka, tedy osobu dohlížející na
disciplínu.

Aby bylo jasno - tento stařec se jmenuje také Alois a jeho
zaměstnáním už pár set let je práce vrátného a správce
vnitřních prostor hory Blaník, která je, zcela mimochodem, ve
své oblasti špičkou mezi vrcholy.
Jak praví jistě notoricky známá pověst o Blanických rytířích,
až bude Čechům nejhůře, hora se otevře a celé vojsko se
svatým Václavem včele vyjede ven a roznese nepřítele na
kopytech.
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Informa c e předem
Harmonogram
• 9:30 – začátek registrace
• 10:00 – oficiální zahájení
• 10:30 – začátek disciplín
• 14:30 – konec disciplín
• 14:45 – začátek štafety
• 15:30 – vyhlášení výsledků
• 16:00 – předpokládaný konec

Věkové kategorie
• mladší: do 8-mi let
• starší: od 9-ti do 12-ti let
• velcí: od 13-ti do 16-ti let
• old: od 17-ti
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O ranec buchet
Hrát může každý, kdo má čas a chuť!!! Soutěží se za oddíly.
• V průběhu Blanických her můžeš vyhledat Panímámu.
Když se jí bude chtít, zaskočí tě nečekanou otázkou. Na
tuto otázku můžeš odpovědět:
o z hlavy
o po přečtení příslušné legendy u disciplín
o podle rady chytrého kamaráda

• Správná odpověď posune tvůj oddíl o krok dál vesnicí
(která je namalovaná na mapce), směrem, který si zvolíš.
Snažíš se obejít co nejvíc chalup.
• V každé chalupě můžeš požádat o pár buchet, hodní lidé,
kteří zde žijí, ti jistě rádi vyhoví!
• Pozor: Buchty zatím nejez, pečlivě je střež, dokud
„nezvítězíte“ v oblíbeném závodě Blanických rytířů –
štafetě.
A další možnost, jak se dostat k buchtám!
• Každou celou hodinu propuká krutá a nelítostná válka
mezi oddíly.
• Zástupci z oddílů, kteří se chtějí zúčastnit, vylosují si 1
úkol = činnost a 1 úkol =„zabraň někomu v činnosti“.
• Oba úkoly se snažíte v následujícím 15-ti minutovém
intervalu splnit. Úspěch posune oddíl minimálně o 3 kroky
dál (k buchtám).
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Disciplíny
1. Štafeta
2. Libušina proroctví
3. Rovná orba
4. Orieňták

19. Žonglování

Startovné
• Bude letos 150 Kč. Oddíly s málo členy dostanou možná
slevu a oddíly s moc členy budou možná platit trochu
víc.

Nezapomeňte s sebou

5. Dívčí válka

• hrnečky (vedle infostanu bude šťáva)

6. Lezení

• tužku (na vyplnění lístků na disciplíny)

7. Vzduchovka
8. Živé ruské kuželky
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Disciplíny

9. Lana

• I letos máme víc druhů, které se od sebe liší možnostmi
účasti na nich.

10. Petanque

1. Otevřené; na ty může jít kdokoliv kdykoliv

11. Kulečník
12. Twister
13. Skok v pytli
14. Hod na cíl
15. Šipky
16. Vejce

2. Lístečkové; na ty se dostane pouze držitel lístečku na
danou dobu
• Samozřejmě, že pokud bude na stanovištích odzávodíno,
budou mít všichni možnost zkusit si i disciplíny, na
které lísteček neměli. Výsledky se už ale nebudou
počítat. Jaké disciplíny mají odzávodíno se dozvíte na
nástěnce před infostanem.

17. Bivoj
18. Sudoku
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