
ZÁŽEHOVÉ NOVINY SIRKY 

 

1. Zážehové noviny Sirky si 
vytiskněte v počtu 1-5 kusů. 

2. Otevřete si láhev něčeho dobrého 
a v klidu si je několikrát přečtěte. 

3. Sledujte podezřelá sdělení, na 
které při čtení narazíte. Mohou 
představovat skrytou nápovědu 
k řešení šifer Svíček. Pro snazší 
manipulaci je dobré si taková sdělení 
vypsat či zvýraznit. 

4. Proberte obsah Sirek s kolegy 
v družstvu. 

5. Ještě doma se pokuste rozpoznat 
informace, které vám mohou 
pomoci při balení vybavení na hru. 

6. Zařiďte se podle nich. 

7. Cestou na hru si všechno 
zopakujte a pobavte se něčím 
veselým. 

8. Při deficitu nápadů vytáhněte 
Sirky z batohu a znovu si je pročtěte. 

9. Připomene-li vám něco v Sirkách 
myšlenku, kterou jste doposud 
opomíjeli, přestože rozumným 
způsobem vyplývá ze zadání šifry, je 
velmi pravděpodobné, že vás tato 
myšlenka dovede k řešení. 

10. Vymyslíte-li za pomoci Sirek 
myšlenku, kterou byste bez nich 
nevymysleli ani v nejbujnější fantazii, 
je krajně nepravděpodobné, že by 
vás tato myšlenka dovedla k řešení. 

 

11. Nesnažte se hledat souvislosti 
mezi Sirkami a telefonickými 
nápovědami. Jedná se o na sobě 
nezávislé prvky. 

12. Význam Sirek nepřeceňujte, jde 
toliko o pomocníka v nouzi. 

13. Za pomoci výše uvedených bodů 
vyhrajte Svíčky. 

14. Zážehové noviny Sirky zažehněte. 

15. Připalte si jimi vítězný doutník. 

Desatero přikázání 
účastníka Svíček 

1. Nebudeš mít jiné postupy mimo 
fair play. 

2. Nevezmeš nápovědu zadarmo. 

3. Pomni, abys den soutěžní přežil. 

4. Cti schopnosti své a tým svůj, abys 
dlouho ve hře byl a dobře ti chutnala 
svíčková. 

5. Nezabiješ pořadatele. 

6. Nezhaluzíš. 

7. Nepokradeš druhé zadání. 

8. Nepromluvíš křivého slova o 
mapě. 

9. Nepožádáš manželky na telefonu 
o principielní řešení. 

10. Nepožádáš vozidla bližního svého 

 

Akademie věd bude 
minimalizovat citoslovce 

Probíhající hospodářská krize nutí 
k úsporám i v kuriózních odvětvích. 
Šetřit se musí všude. Polygrafický 
průmysl v tomto ohledu není 
výjimka. V dobách konjunktury bylo 
obvyklé, že se jak tištěná média, tak i 
zvukové nosiče byly zahlcovány 
sděleními, jejichž skutečná 
vypovídací hodnota je mizivá, 
případně vůbec žádná. V rámci 
úsporných opatření se tak 
vydavatelé pozvolna uchylují k jejich 
omezování.  

„Kapacitu našich novin musíme 
využít do posledního písmene“, 
sdělila například šéfredaktorka 
Šumperské drbny Věnceslava 
Kropáčková. „Zanalyzovali jsme 
možné úspory a nevěřili byste, jak se 
v současných médiích plýtvá.“  
Šéfredaktorka Kropáčková dále 
zmiňuje celou škálu zbytečných slov 
či jejich částí, která je možné z textu 
vypustit a tím šetřit tiskařskou barvu. 
V době krize se zdá být toto opatření 
vysoce efektivní.                                    

pokračování na straně. 2 

 V. Kropáčková 

6. vydání 

29. srpna 2009 

Sirky-návod k použití 



 

 

pokračování ze strany 1 

„Jako nejproblémovější se ukázaly 
být citoslovce“, pokračuje 
Kropáčková, „nejenže jsou v textu 
mnohdy obsažena zcela zbytečně, 
ale mnohdy se navíc stává, že jsou 
z nepochopitelných důvodů ještě 
prodlužovány přidáváním 
zbytečných písmen či dokonce 
celých slabik.“ Vydavatel Šumperské 
drbny se začal podílet na projektu 
Minimalizace citoslovcí v češtině, 
vedeném prof. doc. Jürgenem 
Winkelhoferem z Ústavu pro jazyk 
český Akademie věd. Odvážný 
projekt si klade za cíl zásadní zvýšení 
efektivity výroby v polygrafickém 
průmyslu. „My předpokládáme, že 
ekonomický přínos tohoto projektu i 
šrotovné překoná, pokud se ho 
podaří v praxi provést“, dodal 
profesor Winkelhofer z Ústavu. 

prof. doc. J. Winkelhofer 

 

 

 

A jak by se potom mělo na češtině 
šetřit podle plánu profesora 
Winkelhofera? Například citoslovce 
„mňam“ by se mělo oprostit od 
přebytečného „m“ a zkrátit na 
„ňam“. Smích si již nevyjádří 
výrazem „hahaha“, nýbrž 
úspornějším „ha“. Kontroverze pak 
vzbuzují návrhy změn citoslovcí, 
které vyjadřují nějaké neměnné 
zvuky. Například „kodák“ či „kirikí“. 
Oponenti projektu Winkelhoferova 
týmu upozorňují na skutečnost, že 
úsporná forma citoslovcí se vzdaluje 
skutečným zněním těchto zvuků. 
Důsledně proto varují před tím, aby 
bylo stanoveno, že citoslovce zvuku 
čerta bylo psáno jen jako „ble“, když 
je skutečný zvuk založen na 
opakování této slabiky. Zde už hrozí 
namísto úspory nedorozumění. 

S mírou navržených úsporných 
opatření v některých případech 
vědci váhají. Jedná se zejména o ta 
citoslovce, která považuje profesor 
Winkelhofer za nejzbytečnější. 
Vyjadřují rozličné výkřiky a v psaném 
projevu u nich autor často opakuje 
písmena, značící samohlásky, jež 
jsou v mluveném projevu 
vyslovovány obzvlášť dlouze. Podle 
Jürgena Winkelhofera je přehnané 
vyjadřování jejich délky zbytečné a je 
možné jej odbourat. Zatím jen není 
jasná míra tohoto odbourání, tedy 
zda se budeme napříště setkávat se 
zněním citoslovce údivu „ó“ nebo 
„o“ namísto dosavadního „óóóó“. I 
na tomto problému ale tým Jürgena 
Winkelhofera usilovně pracuje. 

Projekt Minimalizace citoslovcí 
v češtině získal pro své financování 
dotaci z fondů Evropské unie ve výši 
16,5 mil. eur. O jeho dalších 
pokrocích, zavádění v praxi a 
ekonomických dopadech vás 
budeme informovat v některém 
z příštích čísel našeho občasníku. 

Svíčky zprovozňují zbrusu 
nový informační systém! 

Přinášíme rozhovor s pořadatelem o 
letošní novince, kterak se šifrovací 
hra Svíčky rozhodla nezaostávat za 
konkurencí. 

Rozhodli jste se zahájit provoz 
nového informačního systému ve 
hře. Co vás k tomu vedlo? 

Už jsme si připadali být sto let za 
opicemi. Informační systém má 
dneska už skoro každá šifrárna. 
Nemůžeme zaostávat do nekonečna. 

Takže inspirací pro vás byly jiné 
systémy jiných her. Který konkrétně? 

Především bednářské Binfo. To bylo 
naší hlavní inspirací. Což se 
koneckonců odráží i ve způsobu, jak 
jsme svůj systém pojmenovali. 

A to? 

To je jednoduché. Svinfo! 

Nedá se v tom hledat nějaký 
dvojsmysl? 

Dá. My se za to nestydíme. 

A jak bude Svinfo vlastně fungovat? 

Jednoduše. Kdykoli budou chtít hráči 
poslat zprávu do Svinfa, napíší 
textovou zprávu ve formátu SVINFO 
text_zprávy jméno_týmu a odešlou ji 
na telefonní číslo 724 793 088. 

Co se bude dít dál? 

Dál si to přečteme a budeme se 
řezat smíchy. Na rozdíl od Binfa jsme 
se totiž rozhodli neobtěžovat hráče 
přísnými pravidly. Takže si mohou do 
Svinfa psát, co chtějí a kdy chtějí. 
Taky psát vůbec nemusí. Dáváme jim 
svobodu. Dokonce jsme zašli tak 
daleko, že je nebudeme obtěžovat 
žádnými odpověďmi a vyrušovat je 
tím od luštění šifer. 
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Co z toho tedy hráči budou mít, když 
nedostanou žádnou odpověď? 

Nic. Ale když nám nebudou moci 
přijít na jméno, třeba se jim uleví, 
když nám od srdce napíšou, co si o 
nás myslí. 

To je velmi svinské. A vy si od toho 
tedy slibujete co? 

My si od toho slibujeme rozkoš, 
kterou každý správný organizátor 
pociťuje nad trápením účastníků. 
K tomu o něm ale potřebujeme mít 
přehled. 

Co tak očekáváte, že vám budou 
hráči psát? 

Kromě sdělení, která zde asi nebude 
možno publikovat, očekáváme 
například konkrétní informace o 
tom, co přesně způsobuje hráčům 
největší utrpení. Například: „Ti turisti 
jsou ale blbci, když píší na 
rozcestníky upřesnění, které vůbec 
neodpovídá realitě!“ nebo „Který 
chuj vám nakukal, že se písmena 
oddělují dírami?“ 

A který? 

To si s dovolením necháme pro sebe. 

Jak s takovými informacemi potom 
naložíte? 

Po hře vyhodnotíme, co hráčům 
působí největší problémy, a do 
příštího ročníku se pokusíme 
množství podobných prvků ve hře 
zvýšit. 

Nezlobte se, ale není celý ten systém 
Svinfo jenom eufemizmem pro to, že 
vám můžou hráči, když chtějí, poslat 
zprávu? 

Je. Ale dobře to zní. 

 

Paparazzův zápisník 

Senzační odhalení! Dočkáme se nového šifrovacího 
génia? Už za devět měsíců? Držme palce! 

Po dlouhých dnech usilovné práce, kdy jsem byl stále v patách fenomenální K.Š., 
kterou jsem sledoval při schůzkách s novým milencem F.V., jsem získal ztracený 
zápisník této slavné dámy, kterýžto ztratila ve slabší chvilce. A protože jako novinář 
pociťuji nutnost podělit se s Vámi čtenáři o obsah tohoto notýsku, cituji: 

„K. mě dočista uchvátil. Svět se mi změnil a teď toužím po jediném. Dítě! Kam se 
hrabou šifry, v tuto chvíli se chci stát maminkou. Ale nějak se to zadrhlo. Nejde to. 
Teda „to“ jde vcelku dobře, ale dítě nikde. Zkouším, co se dá. I na magická čísla 
došlo. Tak například trojka se přímo nabízí, pouze tam forma souhlasí s obsahem. 
Tak vzhůru do boje.“ 

Tato pasáž mi až tak moc neřekla, snad jen … byl k tomu přiložen graf. Co to může 
znamenat? Pokusím se zapátrat. No, tady to je.  

 

„Ptala jsem se kamarádek, jak na to. Jím křen, nastrouhanej, po lžičkách, souložím 
… tak co ksakru dělám špatně? Říkala Růžena, že prej se mám při tom vyvarovat 
vertikálních pohybů, tak nevím. Co je na tom tak špatnýho? Na druhou stranu, má 
čtyři děti. Podle ní to může dočista zkazit nadějně započaté snažení a párkrát 
nahoru a dolu a může se začít pěkně znova…. Co kdyby měla pravdu?“ 

Na tu Růženu si taky posvítím. Ale tuším prvotřídní senzaci. Že by za 9 měsíců 
spatřil světlo světa nový český génius? Věřte čtenáři, že případné narození Klaudie 
Vomáčkové přineseme jako první my! Vše bedlivě sledujeme právě pro Vás. Už 
dlouho nic tak výrazně neobohatilo kalendář významných událostí českých dějin! A 
200 let po narození K. H. Máchy by to bylo přímo stylové. Zachovejte nám přízeň a 
těšte se na další zprávy. 

Předpověď počasí 

V sobotu večer přejde nad celým územím severní Moravy temná fronta a v noci 
tak můžeme na Šumpersku čekat tmu. Protrhání temnoty očekáváme až v neděli 
ráno. Ustávání tmy bude spojeno s postupným růstem teploty vzduchu a svíčkové. 


