SLOVNÍK
A
abeceda: 1. uspořádaná množina písmen; 2. něco, čím si nemůže být nikdo jist, neboť jsou na různých
místech různé
album: úder hliníkem
B
bažina: známka opuštění optimální trasy
brzek: lokalita výskytu masa
bunkr: betonová věc v krajině
C
Carcassonne: 1. město v jižní Francii; 2. hra, jejíž tvar figurek se na Svíčkách nesmí napodobovat,
ani kdyby ze zadání plynul opak
celnice: budova na státní hranici
cesta: 1. prostředek k absolvování Svíček; 2. komunikace, schůdnější než necesta
cíl: 1. místo, kde jsou organizátoři neradi sami; 2. stejné místo jako start
Č
čára: 1. hazardní školní hra; 2. státní hranice; 3. přestupní uzel v Brně
D
ďábel: bytost, skrytá v detailu
dekadentní: mající deset zubů
dělení: 1. násobení převráceným číslem; 2. způsob rozmnožování mikroorganizmů; 3. metoda
likvidace Polska
dítě: člen nejzákeřnější podmnožiny organizátorů
Dobrošov: 1. náchodská čtvrť; 2. veliká hora s občerstvením na vrcholu; 3. občerstvení, které má 24.
srpna prodlouženou zavíračku
droga: 1. stimulátor pro výrobu šifer; 2. stimulátor pro řešení šifer; 3. perník; 4. polsky cesta
E
eklhaft: časté označení pro různé prvky Svíček
exitus: neoblíbený způsob ukončení Svíček
F
fraktál: věc, která je opakovaně obsažena sama v sobě, například matrjoška
fuj: vyjádření zhnusení
G
gramatika: pravidla pro tvorbu slov a vět
H
haluz: 1. větev; 2. nahodilé vyřešení problému
heslo: to, co získají jen ti nejlepší
holub: 1. pták; 2. sopel; 3. cestovatel
hranice: 1. mez; 2. místo skonu mistra Jana Husa; 3. město s propastí
hvězda: 1. orientační bod na noční obloze; 2. vítěz Svíček

CH
chrpa: modře kvetoucí bylina
Chvátil: autor společenských her
chyba: 1. prvek systematické výuky; 2. vlastnost lávek
I
ibis: pomocné slovo morseovky
idiot: zhodnocení vlastních schopností nad nevyluštěnou šifrou
Ikárie: 1. ulice, podle níž se jmenuje okolní čtvrť; 2. čtvrť, ve které se nenachází žádné stanoviště
inkontinence: to nechcete vědět
J
jáma: oblíbené místo pro umístění šifer
jídlo: odměna pro vítěze
jméno: 1. identifikační znak jedince; 2. slovo s pevným výskytem v kalendáři
K
klopýtání: obvyklý způsob chůze v závěru Svíček
kopějka: doprovázející zpěvačka
kosočtverec: 1. rovnostranný čtyřúhelník; 2. rámec pro grafické pohanění autorů šifer
koule: 1. špatné hodnocení; 2. tvar vznášející se bubliny
kříž: 1. útvar, vyznačující se jedním průsečíkem; 2. útvar, vyznačující se dvěma průsečíky na
Slovensku a jinde v Uhrách
L
latina: cizí jazyk
lupíneček: jednotlivý dílek corn flakes
M
mapa: 1. vybavení od organizátorů, který má vždy pravdu; 2. vybavení od organizátorů, u něhož platí
definice č. 1, pokud pravdu nemá
město: 1. sídlo, hodné zřetele; 2. žádost o úplatek
mřížka: 1. něco, z čeho lze podezřívat čtvercové tabulky; 2. druh zákusku
myšlenka: věc, která nepřichází
N
nápověda: 1. nástroj ponížení hráčů; 2. nástroj pobavení organizátorů
násep: vyvýšené těleso pro vedení komunikací
netopýr: čistá váha plevele
O
oman: inula
opevnění: 1. pamětihodnost Náchoda; 2. vojenské zařízení k posílení územní obrany
organizátor: 1. bytost, žijící z cizího utrpení; 2. člověk, který má na svědomí všechno zlé

P
počasí: 1. momentální stav fyzikálních jevů v atmosféře; 2. úhlavní nepřítel Svíček
počet: třeba jedna
početnice: vdova po četníkovi
podstata: lokalita, organizovaná sviněmi
pudl: malý chundelatý psík
Q
quercus: latinsky „dub“
R
realita: stav věcí, který nemusí být v souladu s mapou
rohlík: 1. nejmenší produkt Agrofertu; 2. neúčinná nápověda
rovina: 1. krajina u Hodonína; 2. prostor, zbavený rozměru; 3. útvar, definovaný třemi body
Ř
řešení: událost předcházející přesunu
S
samohláska: hláska, při jejímž vyslovování nejsou překážky v ústní dutině
start: okamžik odevzdání se
střela: 1: řeka v západních Čechách; 2. popravčí nástroj
sun: 1. ledabylá obdoba kroku; 2. Slunce anglicky; 3. Sídliště u nemocnice
Š
šifra: věc, která odlišuje šifrárnu od bezcílného potulování se krajinou
školka: 1. ústav, jehož chovanci nezvládají šifrovat; 2. oplocený areál se semenáčky
T
trať: 1. jednotka vinic; 2. železnice
tundra: typ krajiny, který dává tušit, že jste na Svíčkách zabloudili
tým: sdružení dešifrátorů, umožňující svalovat neúspěchy na spoluhráče
U
ukulele: strunný hudební nástroj
únava: důsledek provádění náročné činnosti
upřesnítko: seznam upřesnění pro jednotlivá stanoviště
V
vesnice: sídlo zanedbatelného významu
voda: 1. základní složka deště; 2. léčebný prostředek v lázních Běloves; 3. známka neúspěšného
hledání
W
watt: 1. jednotka výkonu; 2. typ pobřeží
X
xerokopie: metoda výroby šifer
xylofon: bicí hudební nástroj

Y
Yeti: hráč s nejvyšším herním indexem
yttrium: kovový prvek
Z
záchod: 1. zařízení, postrádané na trase; 2. vtipný rým na slovo „Náchod“
zanícení: 1. důsledek špatného hojení úrazů z trasy; 2. nadšení pro věc
zlom: náhlá a prudká změna směru linie
zlomyslnost: příčina pořádání Svíček
zvíře: nedovolený společník
Ž
žalud: plod dubu

