
Když jsme na jaře prohlíželi trasu, tohle stanoviště nám přišlo takové nudné. Proto jsme ho chtěli 
na podzim něčím obzvláštnit. Tím obohacujícím prvkem měl být přístřešek pro luštící týmy, kdyby 
náhodou pršelo. Každý z organizátorů měl několik nápadů, jak by takový přístřešek měl vypadat.

První nápad přinesla Kristýna. Přístřešek neměl být moc vysoký a měl připomínat spíše velkou 
bílou kouli. A efektní by bylo, kdybychom podobných přístřešků, třeba menších, po okolí umístili 
více, aby každý tým měl svůj vlastní. Ale takový přepych jsme týmům dopřát nechtěli.

S druhým přístřeškem přispěchala Terezka. Pod tímto přístřeškem by se týmy určitě s chutí 
nasvačily. Střecha ze shora bílá, zdola hnědá by spočívala na středovém sloupu, kolem kterého 
by byl do kruhu upevněn úzký stoleček. Stejně jako první návrh, i tento byl myšlený na louku. 
Jelikož v okolí stanoviště louky nejsou, oba návrhy jsme museli zamítnout.

Třetí příspěvek patřil Meggy. Její návrh byl ze všech nejvyšší s nejširší střechou, která byla velmi 
tenká a plochá v přirozené bílo-hnědé barvě. I tento návrh by měl kolem středového sloupu 
stoleček. Tento přístřešek by se krásně vyjímal na kraji lesa či na mýtince.

Čtvrtý návrh, který také přinesla Markéta, měl originální barvu – žlutou. Nebyl by zbytečně moc 
velký a přes střechu by byl přehozen ještě igelit proti jejímu poškození. Ti hravější hráči by se 
mohli po střeše klouzat. Přístřešek by byl umístěn uprostřed lesa.

S dalším návrhem přispěchala Týna. Jednalo se o naprostou klasiku, určitě by byl všemi 
oblíbený. Návrh byl v hnědé barvě s mohutným podpěrným sloupem uprostřed. Tento přístřešek 
by se hodilo umístit do lesa k velkému listnatému stromu, například dubu nebo buku.

S posledním nápadem přišel Martin Mach a prohlásil, že to chce do lesa umístit něco 
výrazného. Nejlépe červeného. S kulatou velkou střechou. Jelikož ale nemáme finance na tolik 
červené barvy, nejspíše by na střeše zbyly bílé nenatřené skvrny. A kdyby tu týmy svačily, asi by 
se jim z té červené udělalo zle.

Nakonec jsme se ale zalekli, že by nám přístřešek snědl červotoč, a tak jsme žádný nepostavili. 
Proto musíte doufat, že nebude při hře pršet.
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