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Stanoviště 5 – Výlet
Byly prázdniny a skupina kamarádů se dohodla, že půjdou na výlet. Když se ale všichni sešli, nemohli se shodnout, co
by měl být jejich cíl, a proto se nakonec při výletu jejich cesty různě dělily.
Na prvním rozcestí se větší část skupiny vydala doprava. Ta se sestávala ze skoro nerozlučných kamarádů Franty
a Daniela, upovídané Nely, světaznalých kluků Standy, Cyrila, sportovců Jindry a Radka, dobrodruha Pavla a jeho holky
Bětky. A celou skupinku uzavírala Kačka s Uršulou, které si však na nejbližším rozcestí sedly a už se odmítaly zvednout,
protože je bolí nožičky. Skupina se nadále rozdělila a doleva pokračovala jen Bětka s Pavlem a dvojice sportovců.
Zbytek původní výpravy, tj. skupinka, která se z prvního rozcestí vydala doleva, mezitím došel na následující rozcestí,
kde si Olda vytáhl oběd a začal jíst. Jeho skupina se tam totiž rozdělila a on si nemohl vybrat, kterým směrem jít. Quido,
Honza, Eliška a Lucka se vydali doleva. Lucka – vždycky plná energie – se rozhodla dojít co nejdál, proto se na rozdíl
od zbylých tří kamarádů vydala na rozcestí doprava a pokračovala pořád doprava, dokud to šlo. Zato naše trojice se
tedy vydala doleva a zabalila to už na následujícím rozcestí, stejně neměli kam dál jít.
Vraťme se zpátky k našim sportovcům a partnerské dvojici. Bětka s Pavlem se rozhodli si udělat výlet kratší a udělat
si přestávku na nějakém hezkém romantickém místě, proto se od sportovců odpojili, vydali se doprava a na nejbližším
rozcestí se zastavili. Jindra s Radkem si chtěli trochu potrénovat fyzičku, a proto se vydali levou cestou a tou pokračovali
tak dlouho, dokud neskončila.
Ještě jsme si nic nepověděli o Markovi, Aničce, Ivetě, Tomášovi a Grétě, kteří se z rozcestí, kde Olda obědval, vydali
doprava. Ti jsou spíše osamělými cestovateli, a proto se Marek s Ivetou na rozcestí od zbytku skupiny odpojili doprava.
Marek na následující křižovatce už dál pokračovat nechtěl, potřeboval signál, aby vyřešil nějaké telefonáty z práce, Iveta
se tedy vydala dál sama a zvolila pravou stranu jako tu zajímavější volbu.
Standa u nejbližšího rozcestí zpozoroval hezké jezírko a skočil do něj, zbytek skupinky o koupání zájem neměl, tak
pokračovali dál bez něj. Cyril s Nelou se rozhodli dojít do nejbližšího údolí, proto se odpojili od Daniela s Frantou
a vydali se doleva. Daniel s Frantou se původně rozdělit nechtěli, nakonec ale Franta přesvědčil Daniela, že bude
mnohem větší zábava na sebe křičet z jednoho kopce na druhý, a tak se Daniel vydal na ten pravý.
Anička chtěla nechat Tomášovi s Grétou trochu soukromí, protože to mezi nimi jiskřilo, a rozhodla se tedy zakempovat
na nejbližším rozcestí. Její plány ale zkazili samotní Tomáš a Gréta, protože se vydali každý jiným směrem – Gréta trvala
na tom, že cesta doleva je lepší, Tomáš naopak chtěl jít doprava.
Přestože se ze společného výletu stalo trochu takové rozdělovací dobrodružství, skupina kamarádů si ten den moc užila.
Nakonec se totiž každý z místa, kde skončil, vydal na to společné – řešení šifry.

