
Blíží se cíl vašeho snažení a zástupy soupeřů začínají být řidší a řidší. Zbývá už jen 
bezpečně určit, pod kterou lokalitou se skrývá další stanoviště, na to se však musíte snažit a 
ne slepě a hluše stagnovat. Pro dílčí úspěchy musíte prokázat důvtip, výdrž i trochu odvahy. 
I před koncem bude ale potřeba v těchto dovednostech nepolevovat, neboť hráči ještě 
odpadnou a zvýší počty řinoucích se slz nad zmařenou nadějí. Váš zachránce ale nepřijede 
na koni; budete se muset spolehnout zase jen na svůj důvtip, který vám prozradí, kde hledat 
další stanoviště trasy. Je třeba vědět, zda za pohledským zámkem, u křížku na Kotlasově 
Dvoře, či zda je další stanoviště posed mezi Kyjovem a Ždírcem. Svíčková bude opět 
tradiční bašta pro vítěze v cíli. Možná vás čeká věta z úst pořadatele, oznamující, že vaše 
čtyři ročníky trvající úsilí o vítězství přineslo ovoce. V jeden okamžik se vám splní váš sen. 
V tu chvíli bude vedlejší, co jste během hry udělali hloupě, takže budete moci začít slavit. 
Vaše strastiplná pouť pak nakonec bude odměněna nejen svíčkovou, ale i obvyklým 
diplomem. O rámech, do kterých si je necháte zasklít, abyste si je pověsili nad vanu, můžete 
přemýšlet po cestě na další stanoviště. Na dotazy po dojmech odpovídejte celou větou, aby 
náležitě vyniklo, jak se dmete pýchou nad dlouho očekávaným úspěchem. Na místě, kde se 
budete dobře vyjímat, se nechte vyfotit, aby bylo jasné, že světlo světa spatřily nové 
celebrity. Brzy poté začnete úpět nad soustavným pronásledováním bulvárního novináře. 
Šmíruje vás a kochá se vaší bezradností nad nastalou situací, neboť soused má vysoký 
strom, z něhož vás snímá v intimních chvílích. Jakmile pro mrzký zisk pár snímků z jabloně 
pořídí, už se hrne blíže, ledva sice po hromosvodu k oknu vyšplhá. Tiše stane na parapetu a 
vaší domácností v tu chvíli putuje oknem vešedší nezvaný host. Klíčovou dírkou vás 
dokonce sleduje dennodenně na záchodě. Přejde jej smích snad teprve poté, co na něj 
vystrčíte prdel, jako byste mu říkali „teď mi ji utři“. Klidně odkažte na pořadatele, že vám to 
poradili, že když ho to tak zajímá, tak nač ty řitě utírat sami. 
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