...Před dávnými časy byla země temná, studená a lidstvo bylo hladové. Pojídajíce
kořínky a listí stromů, modlili se lidé k bohům o chutnou krmi, hodnou pánů
tvorstva. Až pojednou přišel neznámý hrdina a předložil světu.. Guláš! Na jeho
počest se od těch dob pořádá Gulášový Král! Turnaj při němž jde o čest i o
chuťové buňky. Šťáva i slzy tečou proudem a čepele nožů se míhají ve smrtícím
tanci s ingrediencemi! Roveři Frýdku-Místku mají tu čest pořádat letošní ročník,
a věří si i na samotnou korunu Gulášového Krále! Přidej se i ty, v písních slavných
bardů je vždy místo pro další epickou sloku!...
Kdy? 16.6. 2018 9:00 – 18:00 (možnost přespání do neděle 17.6. 2018)
Kde? Pískový lom v Hodoňovicích (https://mapy.cz/s/2BjTQ)
Pro koho? Pro všechny (oddíly, družiny, týmy, kamarády prostě pro kohokoli od 0-99let, kdo si chce
užít skvělý den)

Za kolik? 40,- /osoba (v ceně je pro přespávající nedělní snídaně)
Co s sebou? Skautský šátek, jídlo a pití na celý den a vše potřebné pro uvaření toho nejlepšího guláše.
Harmonogram akce
9:00 – 9:30 Sraz
10:00 Velká hra
12:00 – 14:00 Vaření
14:30 Vyhlášení gulášového krále
15:00 Odpolední klidový program
16:00 Doprovodný program - turnaje v ringu a voleyballe
18:00 Oficiální ukončení
Po oficiálním ukončení je program volnější. Budeme v lomu přespávat až do neděle, takže jste všichni
zvání. Přespávající se mohou těšit na oheň, opékání, kytaru a pohodu.
Pravidla gulášového souboje:
• Přihlásit se mohou skupiny o 2-6 členech (pokud chcete výjimku, stačí nám napsat)
• Soutěží se ve třech kategoriích
• Světlušky a vlčata – skupina může mít k sobě max. 1 staršího rádce
• Skautky a skauti – skupina může mít k sobě max. 1 staršího rádce
• Roveři, rangers a činovníci
Každý guláš musí obsahovat - cibuli, brambory a papriku
Zákaz používání masa a kečupu!
Vařit musíte na ohni ve vlastním kotlíku či hrnci (Pouze světlušky mají možnost vařit na vařiči)
Voda na vaření a pomývání pro vás bude zajištěna

