kód stanoviště

pravidlo

DRAGOUN

Je-li stanoviště obsazeno organizátorem, musejí zprávu vyzvednout alespoň dva členové týmu. Na takovém stanovišti může být organizátorem vyžadována tajná fráze, která by měla být týmu známa, nebo
úplné znění řešení předcházející šifry.

Také milujete houby jako já? Nemůžu se na ně dostatečně vynadívat. Jaké mají nádherné kloboučky! Dokonce jsem se několikrát přistihl, jak malému hříbku laskám mycelium.. Ovšem jen
tak, abych toho miláčka moc nerozrušil. S houbami se to totiž musí umět. Opečovávám je už
odmala, neboť mi jediné rozumějí. Dokážeme si spolu povídat třebas celé odpoledne. Stařičké
babky dokonce občas vyprávějí tajemné příběhy. Takové, při kterých i otrlému člověku může
ztuhnout úsměv na tváři. Kampak ale na mě! Babky jsou mé nejlepší kamarádky. Asi i proto, že
žádné jiné kamarádky nemám. Raději však otočme list. Občas s houbami luštíme šifry. Většinu
zvládnou vyluštit samostatně. Elitní hráči by záviděli.. Fakt vám nekecám. Nevýhodou hub ale
zůstává, že neumějí chodit, abych se nemusel trmácet s trotly z mého týmu. Zbožňuju šifry
s houbami. Inteligence na ně mnohdy nestačí – je třeba mít trochu pod čepicí. Lépe řečeno pod
kloboukem. Otočme nyní řeč k důležitějším tématům. Věděli jste, že existují lidé, kteří houby
jedí? Slyšel jsem o tom v divadelní hře. Její autor je jistě barbar.. Utrhli ty nebožky a normálně
je rozkrájeli na kousky! Zůstaly po nich jen mastné fleky na papíře. Ale to se snad může stát
jen v takovém dosti nepovedeném dramatu.. Bezbranné houby by přeci žádný slušný člověk do
úst nevzal, i kdyby hlady umíral. Vy snad ano? Zvažte svou odpověď dobře, jinak byste tu
mohli zůstat sedět na hanbě. Houby musí všichni luštitelé bezpodmínečně milovat. Raději jim
také běžte vzdát hold. Nelíbí se vám? Nevadí, zajisté rychle otočíte. Ladné křivky těch krasavic
vás budou inspirovat. A jejich jemné přírodní barvy – obdivujte je, další příležitost nemusíte
jen tak dostat. Celou noc na to můžete mít. Dokážete si snad vůbec představit nějakou zábavnější činnost pro vlahou březnovou noc? Asi těžko! Lásku k houbám pocítíte po hodině až
dvou. Nebo to bude Stockholmský syndrom? Tak to určitě není. Extázi z pozorování krás přírody těžko považovat za psychologický defekt. Navíc vás tady nikdo nenutí sedět. Řekněte, že
tu nejste rádi.. Erotiku necháme na máj, dnešní pozdní večer bude hub čas. Které z atributů
našich krasavic vás berou nejvíce? Jsou to jejich plné kulaté klobouky, nebo jste spíše dolňáci?
Mějte mě třeba za staromódního, ale já mám ze všeho nejraději závoje muchomůrek, kterak
obepínají jejich bělostné dlouhé útlé nožky. Obdivujte však nejen muchomůrky, aby ostatní
nežárlily. Víte jistě, kam se vydáte.. Ještě ne? Ptejte se třeba okolních babek. Přeji vám krásnou
teplou a suchou noc s houbami. Kdybyste věděli, co vás čeká dál, asi byste u nich raději zůstali.
Hospoda proti trudnomyslnosti: McDonald's, 300 m, 145°, otevřeno v sobotu do 1.00, v neděli od 7.00.

