Svíčky – návod k použití
Družstvo aktuálně dlouhého doletu projde Rozjezdem bez nápovědy, nebo jen s takovou bodovou
ztrátou, která pravděpodobně není vynucená a která mu umožní spolu s průběžně řešenými úlohami
Bezvíčku víceméně plynule, nebo jen s malým zdržením projít Turniketem. Pro družstvo aktuálně
dlouhého doletu tak herní systém hraje jen marginální roli. Družstvo aktuálně dlouhého doletu
projde Turniketem za hluboké noci, což je v pořádku, neboť je u něj odůvodněný předpoklad, že si
s nástrahami Finále buď poradí a dojde do cíle, nebo se s nimi dokáže usilovně pasovat dostatečně
dlouho na to, aby pro něj případné nucené ukončení hry na finálové šifře nastalo až v průběhu
pokročilého bílého dne.
Družstvo aktuálně středního doletu během Rozjezdu čerpá i vynucené nápovědy, ale stále se mu
daří udržovat bodovou ztrátu na hodnotách, o nichž tuší, že se mu je na Turniketu podaří pomocí
Bezvíčku srovnat. Bezvíček je vedlejší hra, která je primárně určena pro družstva aktuálně středního
doletu. Případné terénní nápovědy, Bezvíček a dobíjení bodů na Turniketu fyzicky zdrží družstvo
aktuálně středního doletu natolik, že Turniketem projde až po svítání. To mu zaručí to, že pokud se
v postupu nuceně zastaví na začátku Finále, stane se tak již v civilizované době a nebude tak nuceno
předčasně ukončovat hru v nekomfortním nočním čase. Zároveň mu dá dostatek času na to, aby
z Finále mohl projít nezanedbatelnou část, a bude-li mu přát štěstí, dokáže nakonec dosáhnout cíle,
aniž by přitom jeho čas byl takový, aby ve výsledcích výrazně ohrožovalo družstva aktuálně dlouhého
doletu.
Družstvo aktuálně krátkého doletu se během Rozjezdu poměrně rychle dostane do situace, kdy
množství nuceně čerpaných nápověd způsobí takovou bodovou ztrátu, že začne být zjevné, že
průchod Tuniketem nezvládne. Pro družstvo aktuálně krátkého doletu tím zaniká jakýkoli smysluplný
důvod pro rychlý postup vpřed, neboť výsledkem takového úsilí z podstaty věci může být pouze
namáhavé trmácení zakončené zbytečnou předčasnou stopkou na Turniketu. Družstvo aktuálně
krátkého doletu nedojde na Turniket, neboť ho tam nic dobrého nečeká. Ví to, proto o dosažení
Turniketu nijak neusiluje. Družstvo aktuálně krátkého doletu může ignorovat Bezvíček, který pro něj
v zásadě není určen, stejně tak jako může zcela ignorovat svou bodovou ztrátu, která ho nemusí nijak
zajímat. Případné terénní nápovědy zdrží družstvo aktuálně krátkého doletu v Rozjezdu tak, aby
nedošlo na Turniket a díky tomu mohlo celý herní čas naplnit tím, kvůli čemu na Svíčky přijelo, tedy
pohybem krajinou a luštěním šifer. Družstvo aktuálně krátkého doletu je rádo, že tuto možnost má,
aniž by se muselo snížit k nečestným postupům tzv. mimo pořadí, neboť všechno probíhá zcela dle
litery i ducha pravidel, z čehož má družstvo radost. Pro družstvo aktuálně krátkého doletu tím
nastává úlevná fáze, během níž nemusí řešit vhodnou strategii postupu, neboť jedinou vhodnou a
smysluplnou strategií je věnovat se té činnosti, která je družstvu zrovna příjemná. Pokud chce luštit
šifru, systém hry mu vždy dá možnost luštit šifru. Pokud chce luštit jinou či modifikovanou šifru,
systém mu tuto možnost vždy dá, byť toto zadání bude možná potřeba někde vyzvednout. Pokud
nechce luštit šifru, ale chce se projít, systém mu tuto možnost vždy dá, aniž by tato cesta musela být
náhodným, a tedy potenciálně nesmyslným směrem. A při všech těchto možnostech družstvo
aktuálně krátkého doletu ví, že mu hra nevystaví stopku, pokud si ji nevystaví samo. Družstvo těchto
možností široce využívá, cestou sbírá houby a jiné laskominy pozdního léta a má z nich radost. Když
se nachýlí čas konce hry, jde se družstvo aktuálně krátkého doletu podívat do cíle, pozdravit se

s organizátory a družstvy delších doletů. Těší se na to, že se příště třeba stane družstvem delšího
doletu. Družstva různých aktuálních doletů se tam navzájem pochlubí svými zážitky a k tomu buď
diplomy, nebo hříbky. Od bláta jsou všichni stejně.
Družstvo aktuálně bez doletu se během Rozjezdu také poměrně rychle dostane do situace, kdy
množství nuceně čerpaných nápověd způsobí takovou bodovou ztrátu, že začne být zjevné, že
průchod Tuniketem nezvládne. Z neznámých důvodů však družstvo aktuálně bez doletu nabude
dojmu, že někde daleko vpředu na trase jej čeká blíže nespecifikované štěstí, kterého je nutné
dosáhnout za cenu velkých obětí. Družstvo aktuálně bez doletu pak v každé situaci, která nutně
vyžaduje jeho rozhodnutí, jakým způsobem postupovat dál, zásadně zvolí možnost, která mu je
nejméně příjemná, neboť věří, že podstoupením této oběti dosáhne zmíněného nespecifikovaného
štěstí. Družstvo aktuálně bez doletu napře v Rozjezdu své úsilí k co nejrychlejšímu postupu vpřed. To
pro něj znamená, že šifry příliš neluští, což by ho bavilo, ale hlavně neustále někam chodí, což ho
nebaví. To, že ho to nebaví, je pro něj nejprve známkou toho, že jde o cestu k nespecifikovanému
štěstí, a tudíž to dělá správně. Čím více je zjevné, že nespecifikované štěstí nepřichází a nepřijde, tím
více se družstvo aktuálně bez doletu věnuje činnostem, který z herního hlediska nemají žádný smysl a
samotné družstvo nebaví. Družstvo aktuálně bez doletu totiž zjistí, že činnost, která ho nebaví, kterou
po něm nikdo nechce, která mu nic nepřináší a které se tím usilovněji věnuje, lze zkoušet použít jako
záminku ke stížnostem na to, že nespecifikované štěstí nepřichází. Družstvo aktuálně bez doletu pak
dorazí na Turniket během dopoledne, a to uštvané, bez zážitků, bez hříbků a s bodovou ztrátou, která
mu zjevně neumožní postoupit do Finále. Na Turniketu se pak věnuje dalším činnostem, které pro něj
nemají žádný smysl. Zaměstnává tím pořadatele, kteří se tak mohou méně věnovat pořádání, a
marně čeká na nespecifikované štěstí. Nespecifikované štěstí totiž neexistuje.
Svíčky jsou hra, která umožňuje pojmout úspěšnou účast širokou škálou způsobů. Je jen zapotřebí
včas a správně vyhodnoti svůj vlastní dolet. A pokud se to nepodaří, není třeba si s tím zásadně lámat
hlavu. Přináší to zkušenost, jak svůj vlastní dolet příště vyhodnotit lépe.
Družstva ve hře, která si ze Svíček mají něco odnést, potřebují dle tvůrčího záměru alespoň krátký
dolet. Místo, kde mohou družstva aktuálně bez doletu strávit poslední prázdninový víkend, naleznou
jejich členové na zadní straně svých občanských průkazů v kolonce „trvalý pobyt“. A protože jsme si
jako pořadatelé vědomi toho, že existují výrazně lepší místa, kde pobývat v takto tradičním a
jedinečném termínu, upřímně přejeme všem družstvům aktuálně bez doletu, aby dokázala
zapomenout na neexistující nespecifikované štěstí. Věříme, že je to cesta, jak družstvu aktuálně bez
doletu nějaký dolet zajistit. Věříme totiž , že žádné družstvo nemá tak krátký dolet, aby se mu
vyplatilo trávit poslední prázdninový víkend v kolonce. Všem ostatním družstvům přejeme, aby byl
jejich dolet delší než sama čekají. Nechť vás provází Síba.
PS: A prosíme, neberte nás za slovo, pokud připravíme ročník, který se zmíněných zásad nebude až
tak úplně držet. Dlouhodobě to tak chceme a případné jednorázové odchylky budou mít vždy nějaký
specifický důvod.
PPS: A máme vás v podstatě rádi. Fakt. Chro chro.

