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Katalog firem

ONLINE: Organizátor hry Tmou Šimon Řeřucha

Ptali jste se organizátora tradiční brněnské šifrovací hry Tmou na to, jak akce pro více jak dvě stovky týmů vzniká a čím vším museli letos její
účastníci projít. Na vaše otázky odpovídal v úterý od 13.00 jeden z autorů jedenáctého ročníku hry Šimon Řeřucha.
ukončen dnes 14:00

Otázky a odpovědi
Obnovit stránku
A vy osobně jste na šifry "použitelný"? Vzpomínáte si na první šifru, kterou jste vyluštil?
kopec, dnes 13:53
Odpověď vložena: dnes 14:04
Tak trošku :-) Své první hry Tmou jsem se účastnil v roce 2002 a došli jsme třetí, takže to se mnou nebude tak zlé, ale žádná sláva to taky není. A
první šifra? Ve dvanácti letech na skautských táborech.
Pořádáte vy osobně ještě nějakou další akci?
Petr, dnes 13:51
Odpověď vložena: dnes 14:01
Ano, chystám - momentálně se podílím na přípravě zimního zážitkového kurzu 2010: Vesmírná odyssea. Nosnými tématy kurzu jsou zima,
společnost, svoboda a technologie, které nás obklopují. Více najdete na našich stránkách.
Co můžu vyhrát až dojdu do cíle?
pepík z gauče, dnes 13:48
Odpověď vložena: dnes 13:57
Pepíku, tradiční odměnou pro vítěze je tričko Tmou. To nejpodstatnější je ale prestiž, kterou vítězný tým získá. A také samozřejmě pocit, že zdolal
výzvu a prošel Tmou.
Říkáte, že postup hrou je lineární - tedy od jedné šifry k druhé. Vyvíjí se tak i obtížnost šifer (tzn. začíná se od té nejlehčí a postupuje
se k těm nejsložitějším)? Nebo rozdělujete šifry na jednoltivá stanoviště podle jiných pravidel? Jak?
Jana, dnes 13:39
Odpověď vložena: dnes 13:55
Ano, pracujeme s dramaturgií, snažíme se o plynulé střídání typu šifer a postupnou gradaci jejich obtížnosti.

Kolik se letos zúčastnilo týmů? Vyhrál nějaký tým víckrát? Dík za odpověď
ladka, dnes 13:37
Odpověď vložena: dnes 13:53
Zaregistrovalo se asi 456 týmů, hry se mohlo zúčastnit 225 týmů. 14 z nich došlo do cíle, ale jen deset splnilo i závěrečný úkol a prošlo Tmou.
Zatím se pouze jednou stalo, že dvakrát vyhrál tentýž tým - devátý a desátý ročník vyhrál tým Prahory.
Máte při organizování pevně rozdělené role? Například tvůrci šifer, administrativa a získávání povolení (i to musí dát spoustu práce,
ne?), organizace pomocníků atd.? Nebo každý dělá kousek od všeho?
Lenka K., dnes 13:36
Odpověď vložena: dnes 13:51
Organizace hry se stává natolik rozsáhlou a náročnou, že určité členění týmu je nutné. Na produkci a komunikaci s úřady máme například dva lidi.
A každý větší úkol má svého garanta, který jej má na starosti.
Na www.tmou.cz uvádíte, že za organizací závodu stojí Instruktoři Brno. Co je to za sdružení? Pořádají další takové hry?
Petr, dnes 13:39
Odpověď vložena: dnes 13:47
Instruktoři Brno jsou neformální sdružení, které se zabývá přípravou a realizací zážitkových akcí. Městské hry jsou pouze jednou z našich aktivit
(ještě pořádáme například Exit - recesní městskou hru), pořádáme také víkendové a týdenní prázdninové kurzy s různou tematikou, vychováváme
nové instruktory a snažíme se inspirovat lidi k aktivnímu trávení volného času. Více ostatně najdete na www.instruktori.cz
Zdravím, zajímalo by mě, zda je obtížnější šifru vymyslet, nebo vyluštit?
Zdenek, dnes 13:33
Odpověď vložena: dnes 13:44
Těžší je každopádně šifru vymyslet a vychytat mouchy. Je ale pravda, že mnoho organizátorů Tmou je na luštění šifer málo použitelných.
nevedla vaše trasa přes ulici bieblova? my jsme tady totiž museli chodit dva dni po solidně zasviněným chodníku díky bahnu
natahanýmu z planýrky.jestli ano vemte si příští ročník když bude po dešti s sebou laskavě něco nauklizení bahna
obyvatel ulice bieblova, dnes 13:26
Odpověď vložena: dnes 13:42
Vaší ulicí trasa nevedla. Hráči jsou navíc poučení, že se mají chovat slušně a nedělat nepořádek.
To tedy třeba po Brně může být risk. Při takové hře ve tmě se může stát i něco vážného. Čím jsou vybavení soutěžící? Žádné baterky
nebo tak?
Robert, dnes 13:15
Odpověď vložena: dnes 13:40
Díky tomu, že účastníci nesmí jezdit auty, je hra bezpečnější než průměrná existence v Brně :-) Hráči jsou zkušení a většinou dobře vybavení. Ti,
co přežijí první tři ročníky, už vědí... ;-)
Co říkají organizátoři na to, že letos došlo nebývale hodně týmů do cíle - celých 6 %? :-) Některé týmy na fóru prohlašují o šifrách, že
byly lehké. Pro nás začátečníky jsou však přímo ukrutné - doporučuji všem k nahlédnutí na stránkách TMOU. Zajímavé je, že řada
týmů, které dojdou ve TMOU daleko, chodí i na šifrovací hry pro začátečníky... :-(
Lenka K., dnes 13:15
Odpověď vložena: dnes 13:35
Letos došlo do cíle zhruba pět procent týmů - tak jsme to chtěli :-) Šifry byly lehčí ze začátku, naším záměrem bylo, aby si většina týmů užila
některá zajímavá stanoviště a vychutnala si hru.

Zajímalo by mě, jaká je věková skladba lidí, kteří TMOU hrají. Předpokládám, že jsou to většinou studenti, máte ale i výjimky?
Jenda, dnes 13:11
Odpověď vložena: dnes 13:31
Účastnická skupina stárne společně s Tmou, věkový průměr je kolem šestadvaceti let. Rozpětí je však dost široké, chodí týmy průměrně
osmnáctileté i pětapadesátileté. Vyhrávají pak spíše starší a zkušenější týmy.
Zajímalo by mě, kdo ty šifry vymýšlí a jak jste se právě Vy dostal k organizování Tmou?
laďka, dnes 13:11
Odpověď vložena: dnes 13:29
Šifry vymýšlí přípravný tým, jak už jsem popisoval dříve. Mě samotného před čtyřmi lety oslovili kamarádi Instruktoři, že hledají posilu do týmu.
A už to bylo...
Čím to, že se hlavní organizátoři mění? Je to tím, že si chtějí sami zahrát, nebo vyčerpáním nebo čím? :-)
Lenka K., dnes 13:03
Odpověď vložena: dnes 13:26
Vlastně jste si odpověděla sama - důvodů je víc. Někteří z nás se po deseti letech rozhodli věnovat spíše rodinám nebo ostatním koníčkům (třeba
hraní šifrovacích her :-). Příprava Tmou navíc zabere velké množství času a energie, takže to jednoho může i trochu vyčerpat...
Dobrý den, myslíte si, že TMOU mají větší šanci projít týmy a lidé, kteří mají matematické vzdělání, nebo třeba informatici jako jste
Vy? Co třeba studenti humanitních oborů? Jsou v té hře úspěšní? Myslíte i na jejich poněkud odlišný způsob přemýšlení? Díky moc.
Anet , dnes 12:52
Odpověď vložena: dnes 13:23
Dobrý den, ukazuje se, že mnohem větší roli než typ vzdělání hraje sveřepost jedince, sehranost týmů a zkušenosti s šifrovacími hrami. Rozhodně
se snažíme vyloženě matematických a informatických principů vyvarovat už proto, že je známe ze školy a už nás trošku nudí :-) A máme v týmu i
neinformatiky!
Neuvažoval jste o tom dělat soutěž třeba v létě? V listopadu přeci musí být na bloudění Tmou zima ;)
G., dnes 12:52
Odpověď vložena: dnes 13:19
Bláto, přízemní mrazíky a hustý déšť ke Tmou neodmyslitelně patří ;-)
Bojíte se tmy? :)
G., dnes 12:14
Odpověď vložena: dnes 13:17
Vždycky té další :-)
Bude příští ročník?
Aleš, dnes 11:42
Odpověď vložena: dnes 13:17
Uvidíme, zatím to vypadá slibně :-) V Brně je ještě spousta neobjevených zákoutí a nápady na šifry se taky ještě schází...
Probíhá někde ve světě něco podobného, jak tady v Brně? nebo si myslíte, že je to naše specialita?
Pepa z depa, dnes 9:50
Odpověď vložena: dnes 13:14

Tmou u nás odstartovala jako první z těchto šifrovacích her, pak se přidaly další. Ve světě jsou podobné hry známé jako "puzzle hunt", organizují
je často velké univerzity či společnosti. Naší specialitou je rychlost, s jakou si u nás podobné akce získaly oblibu - spousta větších měst má
podobnou vlastní hru. Jedinečné je také spojení šifer a outdooru.
Dobrý den, zajímalo by mě, kdo vymýšlí šifry pro hru. Jsou všechny vaše autorské, nebo převzaté?
Markéta, dnes 8:16
Odpověď vložena: dnes 13:09
Zdravím, šifry jsou výhradně autorské. Autory šifer je organizační tým Tmou, letos nás bylo deset. Další desítky lidí nám pak pomáhají s tím, aby
šifry byly bez chyb a v požadované obtížnosti. V úvahu přitom bereme šifry z jiných her, ale spíše proto, abychom se neopakovali a zůstali
originální.
Prosím, přibližte mi trošku tu šifrovací hru. V podstatě nevím pořádně o co se jedná? Děkuji.
Tassee, dnes 12:54
Odpověď vložena: dnes 13:02
Úkolem týmů ve hře Tmou je projít sérii stanovišť. Na každém z nich na ně čeká šifra, která jim prozradí polohu dalšího stanoviště. Hra Tmou je
zvláštní tím, že je to noční hra a trasa vede Brnem i terénem v jeho okolí. Postup stanovišť je lineární, na rozdíl od jiných šifrovacích her. Pokud
tedy závodníci nevyluští některou z šifer, neví, kam jít dál. Takže se třeba stalo, že jeden tým luštil šifru deset hodin, než zjistili, kam jít dál. Tmou
není závod v pravém slova smyslu, ale výzvou pro jednotlivce i pro týmy.
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