
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Řeka Hňůvka pramení na západním svahu hory Bďách v nadmořské výšce 19,31 

pšoumašňoufelů. Hňůvka je dlouhá 56385,54 druchněšňoufelů a ve Žgrobouši se vlévá do Oulárky, která 
je dlouhá 419,43 pizgřišňoufelů. Ze předpokladu, že by voda v řece Hňůvce tekla konstantní rychlostí 
1,47 dáčnobrntusu, doteče od pramene k ústí za 4,53 káku. 

Žgrobouš se nachází ve Žgroboušové hrbatině, jejímž nejvyšším hrbem je 1,19 pizgřišňoufelů 
vysoký Dřůch. Na svahu Dřůchu pramení řeka Glgá Špajkle, která vůbec neteče do Oulárky, ale spojuje 
se s Grgou Špajklí. 

Vydáte-li se od soutoku Hňůvky a Oulárky rychlostí 1,28 druchněbrntusu směrem na jih, dorazíte 
za 2,68 druchněkáku na 8,45 pšoumašňoufelů vysoký předvrchol hory Krmhule, jemuž budeme říkat 
Předkrmhule. Ten leží zhruba v půli cesty mezi Mrfňoulevicemi nad Oulárkou a Hvahlovem. 

Kdyby vás Svíčky nebavily, můžete se vydat navštívit okolní památky. Například ve Hňůvce (nad 
Hňůvkou) stojí již 3569,35 pizgřikáků hrad. Nebo ve Hvahlově si můžete prohlédnout 1476,62 
pizgřikáků starý morový sloup. 

Přes Mrfňoulevice nad Oulárkou pravděpodobně dorazila většina z vás na start. Zejména ti z vás, 
kteří dorazili vlakem či vlakobusem. 

Někteří z vás možná také přijeli na start autem. Potom jen doufáme, že jste vyrazili včas a 
nemuseli překračovat povolenou rychlost v obcích. I když věříme, že taková rychlost 1 brntusu by se 
ještě dala usmlouvat. Ale lepší je zpomalit ještě o těch 0,90 druchněbrntusu a jet správně. Omlouvat se 
před policistou tím, že už více než 5 pizgřikáků netrpělivě čekáte na další ročník hry Svíčky, abyste pak 
mohli strávit okolo 2 káků napínavou hrou, by se asi u policistů nesetkalo s pochopením. Oni jsou 
strašně hákliví a dělají, jako kdybyste jeli 1,71 pšoumabrntusu nebo dokonce rychlostí nadzvukovou. 

Není to se Svíčkami jednoduché. A co teprve, uvědomíte-li si, že zhruba za 4,5 káku od startu už 
bude mnoho z nás zase v práci. 

A pokud byste stále netušili, kde je Žgrobouš, pak vězte, že 83,41 pšoumašňoufelů od tamějšího 
hlavního nádraží stojí kostel svaté Máří Magdalény v Bžurkavém Průji nedaleko od řeky Hňůvky a 79,16 
pšoumašňoufelů odtamtud kostel svatého Linharta ve Vrhňavém Průji. 
 Pro další úspěšný postup je potřeba mít na paměti, že je nutné se pohybovat rychle. Pokud si 
budete vykračovat rychlostí 1,00 druchněbrntusu, můžete mít problém dlouhou hru stihnout. Takovou 
rychlostí byste z hlavního nádraží v Mrfňoulevicích nad Oulárkou až na Krmhuli dorazili za 1,08 
druchněkáku, což, jak jistě uznáte, je značná doba. A to, uvažte, je to odtamtud jen asi 4,16 
pizgřišňoufelů. 
 Jo. Je to trošku jako hodina matematiky. Ale přece jen doufáme, že vám to celých 0,96 
druchněkáku trvat nebude. 

Představte si ptáka letícího přímo rychlostí 2,9 druchněbrntusu. Tento pták doletí na další 
stanoviště, ležícího u přítoku Oulárky, z Předkrmhule za 1,90 dáčnokáku a z návrší o 8,63 šňoufelů 
nižšího než Předkrmhule za 0,35 dáčnokáku. 

Tak doufáme, že to zvládnete a uvidíme se zhruba za kák ve Hvahlově nad talířem svíčkové. 
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