
Vážený a milý týme Tmou 9 – Ivoši, Dosíku, Athaji, Ráďo, Ráďo, Svene a Kačííí!

Zdraví vás tým Wagon, bez nadsázky jeden z nejvěrnějších – zúčastnili jsme všech ročníků Tmou 
vyjma prvního. A všechny se nám velmi líbily! Ty probdělé mrazivé noci jsme si vždycky velice 
užili (díky moc :) a proto se pořád znovu a znovu rádi vracíme. Zpočátku jsme dokonce pomýšleli 
na bednu (s malým 'b'), ale po osmém místě na Tmou3 a sedmém místě na Tmou4 se to nějak zvrtlo 
k horšímu. Asi že konkurence už opravdu zhoustla a i vy, organizátoři, jste přitvrdili se šiframi. Ale 
tak tomu muselo být a je to bez diskuze ku prospěchu hry. Nás to samozřejmě neodradilo a chceme 
hrát stále dál...

A tím se dostávám k našemu letošnímu problému :( Od jejího zavedení až do loňska pro nás nikdy 
nebyla kvalifikace větším problémem. Vždy na ní 'sedli' naši dva největší týmoví dešifrátoři – Pája 
a  Milan,  pořádně zabrali  a zabojovali  a bylo vystaráno. Toto srdce týmu, které opravdu prošlo 
Tmou2  až  Tmou8  (ostatní  spoluhráči  se  stabilizovali  až  od  cca  Tmou4)  a  svým pravidelným 
rytmem se protlouklo všemi kvalifikacemi, však letos postihl infarkt :( Milan se v době kvalifikace 
ocitl  mimo  civilizaci  a  tudíž  byl  bez  přístupu  k  internetu.  Zbytek  týmu,  ač  veden  Pájou,  si 
s kvalifikací  dostatečně  rychle  neporadil  a  než  se  vzpamatoval,  stál  tváří  v  tvář  jen  stěží 
uvěřitelnému poznání – Wagon si letos Tmou neprojde.

Jakmile jsme šok rozdýchali,  vzpomněli  jsme si  na možnost kvalifikovat se do hry na divokou 
kartu. Tuto šanci, jakkoli je malá, pochopitelně chceme popadnout za pačesy. Bohužel, v našem 
středu se nenachází žádný nadaný grafik, sloganista či jiný reklamní profík. Musíme se tedy držet 
při  zemi  a  zkusit  štěstí  s  něčím jednoduchým.  Koneckonců,  v  reklamě  asi  platí  obzvláště,  že 
v jedoduchosti je síla.

Základní nápad je ve stručnosti  tento: Písmeno 'M' ze slova 'Tmou',  je-li  psáno kapitálkami, je 
jakoby tvořeno dvěma zrcadlově obracenými jedničkami. Písmeno 'O' je zase přirozeně podobné 
nule. Jednička a nula davájí desítku. Můžeme tedy pořadové číslo příštího ročníku skrýt přímo do 
názvu hry, jak elegantní!

K takovému efektu se ale nehodí všechny druhy písma. Například patková jsou předem vyloučena. 
Na následující stránce jsou tři příklady realizace našeho nápadu. První a druhý příklad používají 
písma  'Arial',  písmeno  'M'  je  složeno  ze  dvou  zrcadlově  postavených  jedniček  a  písmeno  'O' 
nahrazeno nulou. Mezery mezi jednotlivými znaky musely být ručně upraveny, aby nápis působil 
vizuálně lépe. První příklad je naše prvotní idea, druhý je její převedení do černobílé formy, která je 
pro vaše organizátorské potřeby asi lépe použitelná pro kopírování, apod. Třetí příklad používá pro 
simulaci jedničky rozdělení písmena 'M', ale podle našeho názoru je v tomto případě akcentování 
oné desítky příliš slabé a nezřetelné. Jedná se o písmo 'Verdana'. Pro úplnost dodáváme, že k tvorbě 
bylo použito programu OpenOffice Draw.

Milí organizátoři, ať už pro náš dojemný příběh a naplnění naší touhy nepřerušit sérii účastí, anebo 
za odměnu za náš reklamní návrh (to asi sotva :) prosíme vás, dejte nám šanci zahrát si i Tmou9!
Děkujeme.

Se srdečným pozdravem

Váš tým Wagon




