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42

Tým 42 přinutil orgy v cíli, aby napsali oslavnou píseň právě o nich. Nemyslím si, že v našem vesmíru 
někoho z orgů k podobné činnosti přinutíte. Ale můžete zkusit napsat píseň oslavující letošní TMOU, 
kde použijete pouze rýmy na slovo KOMETA. Nechť ta píseň má alespoň 20 různých rýmů na slovo 
kometa a refrén!

10KaRaVaNa

Tým 10KaRaVaNa své přání sdělil až orgům v cíli tak tajně, že se nám ho nepodařilo zjistit. Sežeňte si v 
našem vesmíru telefon na tento tým, zavolejte jim, vysvětlete jim, že jejich přání - cenu za vítězství 
rozhodně potřebujete znát. Až budete znát jejich přání, splňte jej (my to zkontrolujeme, jestli nešidíte)!

404 Not 
Found Tým 404 Not Found zařídil pro celý A-tým výlet do vesmíru. Zvládnete to, nebo K.O.?

Albert 
Stallone

Tým Albert Stallone odevzdal svá prehistorická trička za prehistorické vítězství a vyfasoval trička nová. 
Máte nějaká prehistorická trička za prehistorické vítězství na TMOU? Seženete takové tričko? Stačí 
nám jedno. Ale přijdete o něj, stojí vám tahle cena za to?

and all that 
jazz

Tým and all that jazz své přání sdělil až orgům v cíli tak tajně, že se nám ho nepodařilo zjistit. Sežeňte 
si v našem vesmíru telefon na tento tým, zavolejte jim, vysvětlete jim, že jejich přání - cenu za vítězství 
rozhodně potřebujete znát. Až budete znát jejich přání, splňte jej (my to zkontrolujeme, jestli nešidíte)!

Anonymní 
větřík

Tým Anonymní větřík si jako cenu za vítězství přál draka. A opravdu u sebe draka měl, když vyhrál. 
Máte u sebe draka? Nemáte? Tak ho sežeňte, vypusťte a tím dokončíte letošní TMOU.

Antares
Tým Antares věnoval orgům 5 skládacích sedátek (trojnožek) s logem !Tmou. Zkuste to taky, máte 5 
sedátek? A dáte nám je?

Antropoid

Tým Antropoid své přání sdělil až orgům v cíli tak tajně, že se nám ho nepodařilo zjistit. Sežeňte si v 
našem vesmíru telefon na tento tým, zavolejte jim, vysvětlete jim, že jejich přání - cenu za vítězství 
rozhodně potřebujete znát. Až budete znát jejich přání, splňte jej (my to zkontrolujeme, jestli nešidíte)!

Aplikovaní 
Hrošíci

Aplikovaní Hrošíci v meta vesmíru přinesli orgům meta tmavé pivo. Za každého Hrošíka jedno pivo. 
Jenže meta orgové to pivo nechtěli, a tak Hrošíci museli pivo vypít sami. Přineste si každý půllitr 
tmavého piva, před zraky orgů jej vypijte a i Vy se dočkáte vytouženého průchodu TMOU. A tmavé 
pivo se dočká vytouženého průchodu Vámi. Jak se to krásně spojuje. O.K.?

Apokalypsa
Meta tým Apokalypsa na to šel přes žaludek. Dobrý dort potěší každého orga, nejen meta-orga. 
Přineste nám krásný, chutný dort, z něhož se nadlábnou jak orgové, tak Vy - a prošli jste TMOU!

Babřik kačoty

Tým Babřik kačoty věnoval orgům za slastný pocit vítězství "velmi originální tričko". Bylo to totiž meta 
dimenziální tričko, které mohou nosit na sobě v jednom okamžiku všichni členové týmu. To v našem 
vesmíru dost dobře nejde. Zkusíme to nějak obejít: pokud zvládnete během 60 sekund obléct a 
vysvléct z jediného trika všechny členy týmu, prošli jste TMOU!

Běhavky a 
běhouni

Tým Běhavky a běhouni své přání sdělil až orgům v cíli tak tajně, že se nám ho nepodařilo zjistit. 
Sežeňte si v našem vesmíru telefon na tento tým, zavolejte jim, vysvětlete jim, že jejich přání - cenu za 
vítězství rozhodně potřebujete znát. Až budete znát jejich přání, splňte jej (my to zkontrolujeme, jestli 
nešidíte)!

Beranidlo
Tým Beranidlo věnoval orgům tričko a čepici. Tzv. beranici. Nám by stačila ta beranice - věnujete nám 
beranici a prošli jste TMOU!

Bifurkační tým

Tým Bifurkační tým chtěl donutit orgy, aby právě pro ně zahráli soukromé muzikálové představení. 
Nakonec to ale dopadlo tak, že zahráli oni soukromé muzikálové představení pro orgy. Bylo to 
představení cca 65 minutové, s množstvím náročných pěveckých a tanečních čísel. Tak to abyste začali 
cvičit, jestli to chcete do konce hry stihnout předvést! Zlehčíme Vám to, improvizovaně zazpívejte a 
zatančete, co se Vám během dnešní hry přihodilo. Pokud nás to pobaví, prošli jste TMOU!

Božščí 
bojovníci

Tým Božščí bojovníci jako cenu za vítězství sehnal 5 triček s nápisem "Prošli jsme TMOU!". Chcete to 
zvládnout taky? Ukažte se před orgy všichni oblečení do triček s tímto výrazným nápisem a projdete 
TMOU doopravdy!

Brouk Pytlík
Tým Brouk Pytlík sehnal ve svém meta vesmíru jako cenu za vítězství bečku piva. Předal ji orgům a 
prošel meta TMOU. Dokážete to taky?

Brouk v hlavě
Tým Brouk v hlavě zaplatil jako cenu za vítězství ručníky s logem TMOU. Seženete takové ručníky v 
počtu členů Vašeho týmu a dokončíte TMOU, nebo to pro vás bude K.O.?

Bruslavs
Tým Bruslavs dotáhl do cíle 5 poníků. Pak je zas vrátil zpět do stáje. A vyhrál. Nám bude stačit, když do 
cíle přivedete jednoho poníka. Může být i plyšový! A projdete TMOU!

Čekání na 
Godota

Tým Čekání na Godota zvolil jako cenu za vítězství trička a něco dobrého. Jak to vypadalo v praxi? 
Přitáhli 5 dobroučkých zákusků, každý jiný a předali jej organizátorům oděni pouze do triček. Zkuste to 
taky a projdete TMOU!



Černý racek

Tým Černý racek vytáhnul z batohu tanga s motivem leopardí srsti a borové a jedlové chvojí. Čímž si 
zajistil nejen dokončení TMOU, ale i to, že jim vítězná trička předával Honza Klusáček oblečený pouze 
v těchto tangách a zbytek orgů je ovíval jedlovým a borovým chvojím za sborového zpěvu "Černý 
racek vyhrál Tmou" na melodii písně Bílej jezdec od Daniela Landy. Jestli seženete pro Klusáčka 
leopardí tanga a pro orgy to chvojí, prošli jste TMOU! A jestli jste k tomu ještě vyhráli, čeká Vás velmi 
netradiční předání triček!

Chlýftým

Chlýftým tak věřil svému vítězství, že si nechal trička ušít předem, měl je tedy na sobě dřív, než je 
dostal za vítězství. Poražená Hlava XXII v praxi. Zvládnete to také? Zatím jste TMOU nedokončili, stačí 
se však obléci do triček, která se dostávají za vítězství, a hru dokončíte. Neřešitelné? V tom případě 
K.O.

CI5

Tým CI5 dal všem orgům divokou kartu na příští rok. Dokázal to tím, že závazně slíbil, že všichni jeho 
členové se budou podílet na testování a následně i B-týmových rolích pro ročník TMOU 20, čímž 
umožní alespoň některým letošním orgům si příští rok v klidu zahrát. Jste schopni toto slíbit a dodržet? 
Pak je to O.K. a prošli jste TMOU. Nejste, pak K.O. a vyberte si jiný úkol.

Corn Flakes
Cena týmu Corn Flakes za vítězství? Trička. Konkrétně trička s kometou. Sežeňte tričko - dres brněnské 
hokejové Komety, oblečte do něj vyjednavače, který s orgem vyjedná úspěšné projití TMOU.

Crucifixion?

Tým Crucifixion? zaujal orgy meta TMOU tím, že přišel do cíle pouze v trenkách s logem TMOU. I vy 
pokud přijdete do cíle pouze v trenkách s logem TMOU, vyhrajete. Dívkám povolujeme jejich vlastní 
variantu odění, pokud jim trenky nesluší...

Czeski Dinner 
Tým

Czeski Dinner Tým jako cenu za vítězství v meta TMOU sehnali velkého plyšového tuleně. Velikost je 
relativní, sežeňte jakéhokoliv plyšového tuleně a můžete slavit.

Divize nulou

Tým Divize nulou dorazil do cíle i s vychucholem. Nepodařilo se nám zjistit, zda s vychucholem 
pyrenejským či povolžským. Asi to bylo jedno. Obstarejte vychuchola a taky projdete TMOU. Ne 
abyste ale tohle zvířátko nějak trápili, to bychom Vám museli udělit K.O.

Divocí tučňáci

Tým Divocí tučňáci své přání sdělil až orgům v cíli tak tajně, že se nám ho nepodařilo zjistit. Sežeňte si 
v našem vesmíru telefon na tento tým, zavolejte jim, vysvětlete jim, že jejich přání - cenu za vítězství 
rozhodně potřebujete znát. Až budete znát jejich přání, splňte jej (my to zkontrolujeme, jestli nešidíte)!

Důlní úvrať

Tým Důlní úvrať si určil jako cenu za vítězství to, že chtěl zvítězit i v dalších ročnících. Jelikož víme, že 
stoprocentně vždy svým způsbem zvítězí orgové, stačí ke splnění tohoto úkolu jediné: závazně slíbit, že 
Vaši členové příští rok pomohou s organizováním TMOU jako B-týmáci. Pokud je snad ve Vašem týmu i 
zkušený organizátor šifrovaček, může dokonce zkusit nabídnout své síly i jako A-týmák!

E±man

Tým E±man zvítězil, když předal v cíli orgům dort s překvapením. I vy nám můžete předat dort s 
překvapením, pokud budeme skutečně překvapeni, dokončíte. Jestli bude překvapení dostačující je 
však plně v kompetenci orgů.

Eche Olowan
Tým Eche Olowan zařídil, aby všichni meta orgové dostali po TMOU týden placeného volna v práci. 
Zařiďte to pro skutečné orgy a TMOU zaručeně dokončíte!

Eskymáci Tým Eskymáci předal orgům dort. Napodobte jej a projdete TMOU! Dort, ne dortík!

Ex.IT
Tým Ex.IT vytáhnul v cíli pamětní plaketu a diplom pro každého v týmu. Vyrobte si pro sebe pamětní 
plakety a diplomy, my Vám je předáme a prošli jste TMOU!

Experiment20
17

Co je známo o týmu Experiment2017 a jejich vítězství ve TMOU? Je to poněkud filozoficky zamotané, v 
záznamech se doslova píše: "Nic, už tam být by bylo cenou nejvyšší. Ale jinak prosíme až budete 
poklízet stanoviště 11 a uvidíte nás tam snít o vítězství, tak prosím budit, co nejpozději, ať si ten sen 
náležitě užijem. :)" Zdá se, že v jejich metavesmíru se stačilo k vítězství prospat na 11 stanovišti. V 
našem vesmíru se stačí k vítězství prospat na 15. stanovišti, tedy v cíli. Pokud se podaří Vašemu týmu v 
cíli usnout, projde TMOU!

Eyjafjallajökull
!!!

Eyjafjallajökull!!! znali ve svém meta Brně mnoho zajímavých a nepřístupných míst, takže nabídli 
organizátorům výlet na nějaké takové místo. Víte co, stačí sehnat jediného orga z A-týmu, kterému 
nabídnete podobný výlet, jež tohoto konkrétního orga bude zajímat a kývne Vám na to. 
Předpokládáme pochopitelně, že neslibujete nic jen tak lehkovážně a že tento výlet pak skutečně pro 
onoho konkrétního orga realizujete! Jestli na to máte, šup najít toho správného orga! Ve chvíli, kdy se 
s ním dohodnete, prošli jste TMOU!

Fast and 
Curious

Fast and Curious dostali od metaorgů jízdenku do Prahy, načež se sebrali, odcestovali a průchod 
TMOU tak dokončili až po výstupu z vlaku. Pokud chcete dokončit TMOU, vyšlete jednoho člena týmu 
do Prahy a po obdržení selfie z Hlavního nádraží úspěšně dokončíte TMOU i vy. Bude-li mít vlak 
zpoždění a nestihne dorazit před polednem, pak K. O.

Feny

Tým Feny své přání sdělil až orgům v cíli tak tajně, že se nám ho nepodařilo zjistit. Sežeňte si v našem 
vesmíru telefon na tento tým, zavolejte jim, vysvětlete jim, že jejich přání - cenu za vítězství -  
rozhodně potřebujete znát. Až budete znát jejich přání, splňte jej (my to zkontrolujeme, jestli nešidíte)!



fluffy guinea

Tým fluffy guinea vytáhnul v cíli paměti TMOU a tak dlouho jimi mával na organizátory, až je udolal. 
Jediné paměti TMOU, které v našem vesmíru známe, je Almanach TMOU z TMOU X. Pokud jej 
seženete a budete s ním mávat orgům před očima, jistě také dokončíte!

Freezy Bee

Tým Freezy Bee zaplatil jako cenu za vítězství exkluzivní sadou šifrovacích pomůcek, kterou osobně 
věnoval jednomu z orgů. Dál také zajistil pro organizátory nehynoucí slávu. Udělejte to takto: věnujte 
organizátorům opravdu vychytané pomůcky a slibte, že se zasloužíte o nehynoucí slávu TMOU tím, že 
příští rok nebudete hrát, ale stane se z Vás klíčový testerský tým. Dokážete to slíbit a dodržet?

frikulín Frikulín postavil pomník. Postavte ho taky a dokončíte. Ale ať je to pěkný pomník!

GLN
Tým GLN sehnal kýbl, opakovaně jej naplnil vodou a na chodníku před cílem vylil obsah kýblu 
postupně na každého člena týmu. Ze sna se neprobudil, neboť skutečně vyhrál Tmou. To dáte taky, ne?

GlofunktHakrs
ex

Tým GlofunktHakrsex vytáhnul v cíli letenky do Slovinska, kam také okamžitě po vítězství odjel. Slavit s 
Aničkou. Nemáte-li ve Slovinsku Aničku, nevadí. Stačí, abyste měli platnou letenku do Slovinska. 
Ukažte nám takovou letenku a prošli jste TMOU!

Haluškin tým

Tým Haluškin tým věnoval orgům perfektní šifru na příští TMOU. I vy máte takovou šanci - pokud víte, 
že jste schopni vytvářet perfektní šifry (nebo někdo z vás), závazně slibte, že příští rok nehrajete a 
pomůžete s pomocí - ať už jako členové B-týmu, nebo v případě dobrých vymýšlečů šifer i jinak!

Happy Matfyz 
Friends

Tým Happy Matfyz Friends si stáhnul svoje trika a vytáhnul něco dobrého na zub. Zubní pastu. Tou na 
trička dodělal loga TMOU, trička oblékl a vyhrál. Zopakujete tento výkon? Jo vy nemáte pastu... Tak to 
jste K.O.

Heda!

Tým Heda! své přání sdělil až orgům v cíli tak tajně, že se nám ho nepodařilo zjistit. Sežeňte si v našem 
vesmíru telefon na tento tým, zavolejte jim, vysvětlete jim, že jejich přání - cenu za vítězství -  
rozhodně potřebujete znát. Až budete znát jejich přání, splňte jej (my to zkontrolujeme, jestli nešidíte)!

Holy Lords of 
Dynamite

Tým Holy Lords of Dynamite věnoval orgům nejprve 5 kostek másla, nicméně pak jim došlo, že by to 
pro TMOU mohlo být likvidační (ano, v meta vesmíru lze TMOU zlikvidovat máslem) a napojili orgy 
kávou s rumem litým z termosky. No vyberte si: buď sežeňte kostku másla, nebo jedno kafe s rumem.

Ho-Wa-Da

Meta tým Ho-Wa-Da oplýval magickými schopnostmi. V cíli splnil přání 3 orgů. Splňte orgům tři přání a 
dokončení je Vaše. Podotýkáme, že přání nemáme předem vymyšlená, musíte to zkusit, třeba si 
orgové přítomní v cíli budou přát něco splnitelného. I když, organizátoři jsou v podstatě svině. Nebo 
prasata? Nějak tak to bude. O.K.? K.O.?

Inkognito Tým Inkognito předal orgům dort. Napodobte jej a projdete TMOU! A ať je to pořádný, hezký dort!

Iontový 
stabilizátor

Tým Iontový stabilizátor předal stejně jako tým Krasohled orgům v cíli Kámen mudrců. Ani v našem 
vesmíru to není neřešitelné - předejte orgům knihu nebo DVD kopii filmu Harry Potter a Kámen 
mudrců.

IQtIQ

Tým IQtIQ své přání sdělil až orgům v cíli tak tajně, že se nám ho nepodařilo zjistit. Sežeňte si v našem 
vesmíru telefon na tento tým, zavolejte jim, vysvětlete jim, že jejich přání - cenu za vítězství -  
rozhodně potřebujete znát. Až budete znát jejich přání, splňte jej (my to zkontrolujeme, jestli nešidíte)!

i-tý volá domů

Tým i-tý volá domů své přání sdělil až orgům v cíli tak tajně, že se nám ho nepodařilo zjistit. Sežeňte si 
v našem vesmíru telefon na tento tým, zavolejte jim, vysvětlete jim, že jejich přání - cenu za vítězství -  
rozhodně potřebujete znát. Až budete znát jejich přání, splňte jej (my to zkontrolujeme, jestli nešidíte)!

JÁDRO

Tým JÁDRO sehnal v cíli jaderný dort. Nevíme přesně, co to znamená, možná byl radioaktivní. Takové 
dorty v ČR nechceme. Stačí, když seženete dort, který by stačil na oslavu dokončení TMOU Vám a 
organizátorům. O.K.? Nebo K.O.?

Jak se nám 
líbí!

Tým Jak se nám líbí! slíbil pohlídat při TMOU 20 děti všech organizátorů v A-týmu, kteří by to 
potřebovali. Je ve vašich silách slíbit a dodržet totéž?

Jeníčci

Tým Jeníčci předal meta orgům poukaz na výlet na Mars, protože tam ještě nebyli, ani tam nevedla 
trasa Tmou. Meta orgové po pečlivém průzkumu terénu rudé planeny našli hezký kráter, do něhož 
Jeníčkům umístili (trochu zlomyslně) poslední stanoviště. Jak se dostat na Mars v našem vesmíru, když 
Elon Musk ještě nebyl ani na měsíci? Jednoduše! Sežeňte si dostatečné množství tyčinek Mars, aby se 
na ně vešel celý tým a nedotýkal se přitom Země. To je O. K., ne?

kafe

Meta kafe. Meta tričko. Meta cíl. Tým kafe tím ovšem v meta vesmíru myslel něco naprosto jiného - v 
časovém limitu 1 minuta dokázal před orgy provést tričkové "škatulehejbejte se". Každý člen týmu se 
převlékl do trička jiného člena týmu a zároveň si žádní dva členové nevyměnili trička vzájemně. Nástup 
k plnění tohoto úkolu je v plné polní kromě bot (tedy i s batohy na zádech). Můžete si to nacvičit. 
Tohle by nemuselo být zas až tak K.O.

Kanonický 
divisor

Tým Kanonický divisor věnoval orgům lívanec za každého člena týmu. I vy, pokud nám věnujete 
příslušný počet lívanců (ale fakt lívanců, žádné koblihy), projdete TMOU!



Katastrof 
technik

Tým Katastrof technik našel štěstí a předal ho organizátorům. Bylo to velké, klasické, snadno 
rozpoznatelné štěstí. V jejich vesmíru má zkrátka štěstí hmotnou podobu. Co je to štěstí? Muška 
jenom zlatá... No dobrá, doneste nám zlatou mušku a dokončení TMOU je Vaše!

Kazdy rok 
jinak: Weigl, 
Demolisher, 
LittleTom, 
EggWhite & 
ItPings

Tým s předlouhým názvem Kazdy rok jinak: Weigl, Demolisher, LittleTom, EggWhite & ItPings přislíbil 
meta orgům za vítězství odvoz domu. Pokud také zvládnete odvézt dům (libovolný zděný dům) 
alespoň o dva bloky, projdete TMOU i vy.

Kdo se přidá?

Kdo se přidá? chtěli jako cenu obligátní triko. Kdo má pořád zjišťovat, co přesně to v jejich meta 
vesmíru znamenalo, že zvítězili? Tak další průzkum meta prostoru. A je to tady! Dokážete se obléci do 
svých triček tak, abyste otvorem pro ruce prostrčili nohy? Jestli to dokáže celý tým, prošli jste TMOU!

Kerberos

Ve vesmíru, kde jako první došel tým Kerberos, probíhala už dvacátá meta TMOU. Tým Kerberos si 
vítězství zajistil krásným dortem s dvaceti svíčkami. V tomto vesmíru vám na dortu stačí svíček 
devatenáct, ale musíte je všechny sfOuKnout. 

Konzistentní 
tým

Konzistentní tým vyhrál v hříčkovém meta vesmíru, kde si jako cenu za vítězství přál 1. Chápejte: "jed 
na". Sežeňte tedy "jed na... cokoliv" a dokončíte TMOU. Prosíme o jediné: ilegální jedy sem netahejte...

Kostel sv. Jiljí

Tým Kostel sv. Jiljí si stihl během své procházky uhnat plyšový syfilis (není úplně jasné, co tato nemoc v 
našem vesmíru obnáší). Každopádně jako cenu za vítězství zaplatil tím, že dopravil do cíle TMOU 
specialistu na pohlavní choroby, který vyšetřil všechny členy týmu a potvrdil, že plyšový syfilis opravdu 
mají. Dokážete dokázat, že máte plyšový syfilis? Ale je možné, že Ti chytřejší z vás už tuší, že plyšový 
syfilis se dá obstarat i snadněji. Obstarejte jej a dokončili jste TMOU.

Koumáci

Tým Koumáci své přání sdělil až orgům v meta cíli tak tajně, že se nám ho nepodařilo zjistit. Sežeňte si 
v našem vesmíru telefon na tento tým, zavolejte jim, vysvětlete jim, že jejich přání - cenu za vítězství -  
rozhodně potřebujete znát. Až budete znát jejich přání, splňte jej (my to zkontrolujeme, jestli nešidíte)!

Krabice ve 
slevě

Tým Krabice ve slevě donesl organizátorům chutný dort. A dostal trička, kupodivu je nemusel sám 
sehnat. Domníváte-li se, že jste v cíli první, sežeňte organizátorům dort, a vyhrajete. Pokud ale v 
okamžiku předání triček první nebudete, organizátoři dort přijmou, ale trička Vám pochopitelně 
nedají, čímž nebude úkol dokončen. V takovém případě si pak budete muset k plnění vybrat jiný úkol, 
abyste prošli TMOU. S trochou pozornosti ovšem zjistíte, že už si vlastně stačí jen správně zvolit! Snad 
to pro vás nebude definitivní K.O.

Krásky a zvíře

Tým Krásky a zvíře věnoval organizátorům pohár, který má nožičky, tudíž sám putuje, navíc oblečený 
do trička. A taky teplý oběd. Kašleme na pohár, sežeňte nám chutný teplý tříchodový oběd a prošli jste 
TMOU.

Krásni 
Magickí 
Šifrovači

Tým Krásni Magickí Šifrovači přitáhl s dvěma vozy tekvicových (neboli dýňových) jadérek. A mával při 
tom jakýmsi trikem, na které se dožadoval nápisu TMOU. Trošku Vám to zjednodušíme - vyslanec 
týmu nechť si na triko napíše nápis: "Chci projít TMOU" a předá nám 2 nenačaté pytlíky dýňových 
semínek.

Krasohled

Tým Krasohled předal stejně jako tým Iontový stabilizátor orgům v cíli Kámen mudrců. Ani v našem 
vesmíru to není neřešitelné - předejte orgům knihu nebo DVD kopii filmu Harry Potter a Kámen 
mudrců.

La Kukarača

Meta tým La Kukarača v meta vesmíru meta organizátorům donesl lahvinku kvalitního meta vína, před 
očima orgů ji otevřel, rozlil do meta skleniček. Symbolické přiťuknutí vínem pak znamenalo dokončení 
a výhru v meta TMOU. Udělejte to jako La Kukarača a projdete TMOU!

Laserové 
Veverky

Laserové Veverky došly svoji meta TMOU s harémem prvotřídních eunuchů, kteří je po celou dobu hry 
ohřívali fény a drželi jim nad hlavou deštníky. Na znamení vděčnosti pak svůj doprovod orgům 
přenechal do TMOU 20. Pokud chcete napodobit Laserové veverky, nemusíte se kastrovat, sežeňte si 
fén, podržte libovolnému orgovi nad hlavou deštník a ovaňte jej přitom horkým vzduchem.

Letní Me2di

Letní Me2di zajistili, aby se jména orgů objevila na fontáně u Janáčkova divadla. V meta vesmíru 
Ledních Me2dů totiž na začátku listopadu ještě není fontána mimo provoz kvůli ranním mrazíkům. V 
tomto vesmíru je tedy stejný úkol K. O. Můžete si ale udělat fontánu vlastní! Pokud muži v týmu (ok, 
můžou i holky, jestli na to mají kuráž) vyčůrají jméno vašeho týmu na libovolný betonový plácek, 
projde e TMOU. Tak co, jdete do toho?

LOGIN

Tým LOGIN své přání sdělil až orgům v meta cíli tak tajně, že se nám ho nepodařilo zjistit. Sežeňte si v 
našem vesmíru telefon na tento tým, zavolejte jim, vysvětlete jim, že jejich přání - cenu za vítězství -  
rozhodně potřebujete znát. Až budete znát jejich přání, splňte jej (my to zkontrolujeme, jestli nešidíte)!

Lovci kostí
Tým Lovci kostí daroval za vítězství perníkové srdce TMOU. Sežeňte perníkové srdce TMOU a i vy 
projdete!



MONTE 
NEGRO 
KVASARi

Tým MONTE NEGRO KVASARi provolal Iva Cicvárka za Caesara, ověnčil mu hlavu vavřínovým věncem, 
načež je Ivo blahosklonným zdvižením palce nechal dokončit TMOU. V našem vesmíru také jistě 
nebude problém položit některému z orgů na hlavu věnec, avšak musí být alespoň částečně vavřínový, 
tj. musí obsahovat minimálně tři bobkové listy.

Moscow Trust

Tým Moscow Trust pro nás znamenal zapeklitý oříšek. V meta vesmíru totiž vyhrál s heslem: "Výhrou 
je dojít!" Tento výrok se ovšem ukázal jako nepřesný, v jejich meta vesmíru původní, správný výrok 
zněl: "Výhrou je dojit!" Sežeňte někde krávu, ovci, či kozu a podojte ji. V nouzovém případě lze 
přemluvit i kojící ženu, ale prosím, citlivě! Tím dostojíte heslu meta Moscow Trustu.

Mozková 
buňka

Mozková buňka zaplatila za vítězství snadno: vyfotila se s organizátory, fotku vytiskla a nechala ji 
podepsat všemi, co na ní byli. A bylo to. Jak snadné je projít TMOU s polaroidem! Ale dá se to i jinak, 
zvládnete to?

MUPY MUP!

Tým MUPY MUP! věnoval v meta vesmíru orgům "vznášedlo plné úhořů". Technicky vzato zinscenoval 
slušnou meta verzi toho slavného skeče. Jestli nevíte, o čem mluvíme, nemá smysl se tím dále zabývat. 
Jestli víte, pak zvažte, zda dokážete tuto legendární scénku pro orgy přehrát (nějakou tu chybičku v 
doslovném provedení budeme tolerovat).

My jsme tady 
špatně

Tým My jsme tady špatně zařídil v meta vesmíru světový mír. Jestli to zařídíte, prohlásíme Vás za  
TMOU na věčné časy a nikdy jinak.

Náhodná 
Procházka

Náhodná Procházka je v jednom z meta vesmírů velmi bohatý tým. Vlastní řadu ostrovů, takže jako 
cenu za vítězství ve TMOU neváhali darovat organizátorům ostrov v Karibiku. Sice malý, ale hezký. 
Máte taky ostrov? A můžeme ho vidět? A dáte nám ho?

Název týmu:

Tým Název týmu: věnoval za vítězství ve TMOU Pohled. Byl to prý dokonalý Pohled. Aby taky ne, když 
vyhráli TMOU. Sežeňte pohled s motivem Brna, dokreslete na něj logo TMOU, něco hezkého na něj 
napište, jeden z vás bude pošťák, ten nám jej přinese. A my Vás za to pustíme do výsledkové listiny 
úspěšných týmů letošní TMOU. To se dá zvládnout bez K.O., ne?

Něco vymysli

Tým Něco vymysli by chtěl jako cenu za dojití dojít a taky pár zajímavostí po cestě. To je ale zajímavé. 
Zajímavostí na cestě byl třebas Památník prvního vánočního stromu. A nás by zajímalo, jaký druh 
stromu vlastně byl ten první,  který byl v Brně na Náměstí svobody vztyčen - sežeňte šišku, či větev 
takového stromu a bude to! Máte jen jednu možnost, pokud se netrefíte, je tento úkol pro Vás K.O., 
ale můžete si vybrat jiný...

Nejnekvazidia
gonalizovávat
elnější

Tým Nejnekvazidiagonalizovávatelnější splnil organizátorům v meta vesmíru další 3 přání. Najděte si 3 
různé orgy a splňte jim, co si zrovna vymyslí.

Nezapomeň 
spláchnout!

Tým Nezapomeň spláchnout! napsal oslavnou báseň na orgy, kde v přiléhavých verších zrýmoval 
všechna jejich jména. Připomínáme, že letošní TMOU organizují: Danka, Darwin, Emu, Honza, Ivo, Jan, 
Jana, Veru. Tak co, už píšete? 

Nočný motýľ
Tým Nočný motýľ dal v cíli dohromady kilo čokolády. Tohle by se v našem vesmíru mohlo podařit taky. 
Za kilo čokolády, ale ani o gram míň, dokončíte TMOU. To z ní dost jako O.K.?

Oberna behen

Tým Oberna behen se řadí mezi početnou rodinu "trikařů". Chtěli ovšem jen jediné triko. V jejich meta 
vesmíru si je orgové vyzkoušeli následujícím způsobem. Celý tým se musel v cíli obléci do jediného 
trika libovolného člena týmu. Meta vesmír, kde se to celé odehrálo, byl ovšem prostorem s jinými 
fyzikálními zákony, kde se věci smršťují i rozpínají jinak. Nám by stačilo, kdyby se celý tým oblékl do 2 
triček. Pak projdete TMOU!

Paranoidontóz
a

Meta tým Paranoidontóza hrál meta TMOU v mrazivém K.O. meta vesmíru, kde se bez čepice nedalo 
dokončit. Přesněji řečeno bez čepice s bambulí. Chcete-li napodobit jejich výkon, musíte mít na hlavě 
všichni čepici a alespoň jedna z nich musí mít bambuli. O.K.? Nebo K.O.?

PLUS

Tým PLUS chtěl trička. Ale meta orgové jim nechtěli trička dát, protože meta tým Plus nebyl 
vykoupaný. Dal jim je teprve, až se vykupali. Stačí tedy přijít k orgům vykoupaný a voňavý a došli jste 
TMOU!

Podzimní 
Vánek

S Podzimním Vánkem je to poněkud spletité - už ve fázi plnění meta úkolu dokázal zařídit, aby v 
průběhu vyhlašování (tedy o dost později) každý z orgů snědl hrst chilli. Hele, tak na to kašlem! U nás 
to bude jinak - sežeňte si hrst chilli, týmově to svinstvo snězte, a necháme Vás projít TMOU!

Pojďme už 
spát

Tým Pojďme už spát své přání sdělil až orgům v meta cíli tak tajně, že se nám ho nepodařilo zjistit. 
Sežeňte si v našem vesmíru telefon na tento tým, zavolejte jim, vysvětlete jim, že jejich přání - cenu za 
vítězství -  rozhodně potřebujete znát. Až budete znát jejich přání, splňte jej (my to zkontrolujeme, 
jestli nešidíte)!

Popocatepetl
Tým Popocatepetl jako cenu za vítězství sestrojil v cíli vzducholoď. Pokud se Vám podaří totéž, 
projdete TMOU!

Potkali se u 
Komína

Tým Potkali se u Komína patří k literárně zběhlým týmům. V cíli předali orgům Nehynoucí slávu. V 
našem i jejich vesmíru to znamenalo totéž: sehnat výtisk Kollárovy Slávy dcery. O.K.? K.O.?



PPP
Tým PPP přitáhnul do cíle kvalitní oběd, hezky servírovaný. Tedy polévku, hlavní chod, dezert a pití. 
Pustíte se do toho? Pokud to zvládnete, projdete TMOU.

Pralinky zvlášť

Meta tým Pralinky zvlášť dokázal zařídit, že všichni organizátoři meta TMOU 19 měli v okamžiku, kdy 
meta Pralinky dokončili meta TMOU, sousoší na Špilberku. Jsme si celkem jistí, že splnit tenhle úkol je 
v našem vesmíru nemožné, ale pokud se o to přesto chcete pokusit, jen do toho. Držíme vám palce!

Přechodníci
Přechodníci - další z obědářů, kteří neváhali za projití TMOU zaplatit jídlem. Chce to jednom polévku, 
hlavní chod, dezert a pití. Jak obtížné tohle bude sehnat? Pokud to zvládnete, projdete TMOU.

Přizdisráči

Přizdisráči věnovali ve svém meta vesmíru orgům tričko TMOU. V tomto vesmíru Přizdisráči trička 
TMOU nemají (protože ji nikdy nevyhráli), ale benevolentní orgové se spokojí s tričkem z libovolné jiné 
šifrovačky, třeba Matrixu. 

Prognoza4

Týmu Prognoza4 dorazili do cíle meta TMOU až po konci hry v 12:50. Měli však v kapse obraceč času, 
kterým obrátili čas vzhůru nohama, takže najednou bylo 05:21, čímž se Prognoza4 posunula na první 
místo (měli štěstí, že v cíli meta TMOU byly jen digitální hodiny). Obrácením času dokončíte TMOU i v 
našem vesmíru. Stačí počkat na hodinu a minutu, kdy je obracení času možné, udělat kotrmelec a 
zavolat přitom "Obracíme čas!"

Proudoví krtci

Tým Proudoví krtci se v meta vesmíru rozhodl k rytířskému činu: po obdržení triček za vítězství je 
daroval týmu na druhém místě. Udělal to v časové smyčce, takže organizátoři věděli, že to Krtci udělají 
a neměli tudíž žádný problém s jejich vítězstvím. Co v našem vesmíru? Jste první v cíli? Pak se 
rozhodněte: můžete vyhrát TMOU, ale trička dostane tým na druhém místě, pokud takový tým bude. 
Nejste tu první? Pak je tento úkol pro Vás nesplnitelný, K.O., vyberte si jiný...

První pokus

První pokus vyhrál v typickém časově zasmyčkovaném meta vesmíru, neboť na sobě měl trička za 
vítězství dříve, než TMOU vyhrál, a díky tomu ji taky vyhrál. Je to prakticky neřešitelný úkol, který v 
našem běžném vesmíru zřejmě týmy odsoudí k jistému K.O. Nebo ne?

Psychokopytní
ci

Co jsme zjistili o Psychokopytnících v meta vesmíru: "V případě našeho vítězství bychom rádi nějaké 
víkendové propustky z ústavu..." Bohužel, kontext této ceny je nejasný. Pro koho ty propustky byly? Z 
jakého ústavu? Víte co, sežeňte libovolnou propustku z libovolného ústavu a prošli jste TMOU.

Pytel mouky
Jedna dvě, Honza jde, nese pytel mouky. Pytel mouky přinesl orgům Pytel mouky. Nám by stačila 
kilovka a projdete TMOU.

Rapeles
Tým Rapeles věnoval jako cenu za vítězství lítací auto. V jejich vesmíru běžná věc v tom roce, kdy 
konečně vyhráli. Tohle bude oříšek, máte lítací auto? Tak nám ho aspoň ukažte, jo!

Rázné mouchy

Rázné mouchy sehnali pro orgy čest a slávu. Realizovali to následovně: přitáhli do cíle reálného 
komunistu (tedy člověka, který opravdu vlastní stranickou knížku) a nechali ho pozdravit "Čest!" a 
následně zarecitovat předzpěv Slávy dcery. No, nevíme, jestli zrovna tenhle úkol se bude v našem 
vesmíru snadno plnit, ale když myslíte, že to dáte, směle do toho...

ROFLCOPTER! Tým ROFLCOPTER! věnoval svému meta světu světový mír a tričko pro každého. Tak to máte co dělat...

roura-rezava

Tým roura-rezava své přání sdělil až orgům v meta cíli tak tajně, že se nám ho nepodařilo zjistit. 
Sežeňte si v našem vesmíru telefon na tento tým, zavolejte jim, vysvětlete jim, že jejich přání - cenu za 
vítězství -  rozhodně potřebujete znát. Až budete znát jejich přání, splňte jej (my to zkontrolujeme, 
jestli nešidíte)!

Rychlé krychle

Tým Rychlé krychle své přání sdělil až orgům v meta cíli tak tajně, že se nám ho nepodařilo zjistit. 
Sežeňte si v našem vesmíru telefon na tento tým, zavolejte jim, vysvětlete jim, že jejich přání - cenu za 
vítězství -  rozhodně potřebujete znát. Až budete znát jejich přání, splňte jej (my to zkontrolujeme, 
jestli nešidíte)!

Sachtalmo

Tým Sachtalmo své přání sdělil až orgům v meta cíli tak tajně, že se nám ho nepodařilo zjistit. Sežeňte 
si v našem vesmíru telefon na tento tým, zavolejte jim, vysvětlete jim, že jejich přání - cenu za vítězství 
-  rozhodně potřebujete znát. Až budete znát jejich přání, splňte jej (my to zkontrolujeme, jestli 
nešidíte)!

Sakumprásk

Tým Sakumprásk své přání sdělil až orgům v meta cíli tak tajně, že se nám ho nepodařilo zjistit. 
Sežeňte si v našem vesmíru telefon na tento tým, zavolejte jim, vysvětlete jim, že jejich přání - cenu za 
vítězství -  rozhodně potřebujete znát. Až budete znát jejich přání, splňte jej (my to zkontrolujeme, 
jestli nešidíte)!

Seš-lost
Seš-lost věnovali orgům červený koberec pro nástup týmů na TMOU 20. Sežeňte takový červený 
koberec a prošli jste TMOU.

Škrkny

Tým Škrkny své přání sdělil až orgům v meta cíli tak tajně, že se nám ho nepodařilo zjistit. Sežeňte si v 
našem vesmíru telefon na tento tým, zavolejte jim, vysvětlete jim, že jejich přání - cenu za vítězství -  
rozhodně potřebujete znát. Až budete znát jejich přání, splňte jej (my to zkontrolujeme, jestli nešidíte)!



Slepý mezi 
jednookými 
Braillem

Slepý mezi jednookými Braillem darovali orgům v cíli obrovskou plyšovou pandu s vlastním trikem pro 
vítěze. Nám by stačila ta panda, klidně ji pak na chvíli oblečeme do trička!

SOS-skupina 
odvážných 
seniorů

Tým SOS-skupina odvážných seniorů své přání sdělil až orgům v meta cíli tak tajně, že se nám ho 
nepodařilo zjistit. Sežeňte si v našem vesmíru telefon na tento tým, zavolejte jim, vysvětlete jim, že 
jejich přání - cenu za vítězství -  rozhodně potřebujete znát. Až budete znát jejich přání, splňte jej (my 
to zkontrolujeme, jestli nešidíte)!

Spící Volové

Spící Volové ukradli Orgům jejich muffiny a hned tucet, ale aby si je usmířili, pomohli orgům s úklidem 
a pak je ještě zavezli domů. Není divu, že vyhráli. Sežeňte kdekoliv 12 muffinů a zařiďte odvoz domů 
pro alespoň jednoho orga. Projít TMOU je tak blízko! O.K.? K.O.?

Squeak!

Tým Squeak! své přání sdělil až orgům v meta cíli tak tajně, že se nám ho nepodařilo zjistit. Sežeňte si v 
našem vesmíru telefon na tento tým, zavolejte jim, vysvětlete jim, že jejich přání - cenu za vítězství -  
rozhodně potřebujete znát. Až budete znát jejich přání, splňte jej (my to zkontrolujeme, jestli nešidíte)!

Štika & Drak 
eXtreme 
Team

Štika & Drak eXtreme Team to vyřešil ve svém meta vesmíru jednoduše. Podplatil orgy věncem z 
buřtů. Máte možnost to udělat taky!

Stoosum

Tým Stoosum své přání sdělil až orgům v meta cíli tak tajně, že se nám ho nepodařilo zjistit. Sežeňte si 
v našem vesmíru telefon na tento tým, zavolejte jim, vysvětlete jim, že jejich přání - cenu za vítězství -  
rozhodně potřebujete znát. Až budete znát jejich přání, splňte jej (my to zkontrolujeme, jestli nešidíte)!

Stoupa 
dobyvatel

Tým Stoupa dobyvatel své přání sdělil až orgům v meta cíli tak tajně, že se nám ho nepodařilo zjistit. 
Sežeňte si v našem vesmíru telefon na tento tým, zavolejte jim, vysvětlete jim, že jejich přání - cenu za 
vítězství -  rozhodně potřebujete znát. Až budete znát jejich přání, splňte jej (my to zkontrolujeme, 
jestli nešidíte)!

Šulibrci

Tým Šulibrci slíbil namasírovat všechny orgy v cíli, kteří o to měli zájem - a tak i učinil. Navíc pozval 
všechny orgy do sauny a též to splnil. Nám bude stačit, když příjemně namasírujete ty orgy, kteří se 
právě nacházejí v cíli a mají o to zájem. Masáž alespoň 15 minut!

Sweet Lamas 
Of Bahamas

Sweet Lamas Of Bahamas chtěli jako cenu za vítězství tričko. Chcete také tričko jako cenu za vítězství? 
Pokud jste přesvědčeni, že jste v cíli první, oznamte to orgům - a chtějte po nich tričko. Jste-li v cíli 
skutečně jako první, tričko dostanete a vyhrajete ve chvíli, kdy si tato trička obléknete na jinak holé 
tělo. Budete tedy mít na sobě jen trička TMOU 19 a hřejivý pocit, že jste to dokázali! Pokud první 
nejste, úkol jste nesplnili a máte 15 minut penalizaci!, než se budete moci pustit do plnění jiného 
úkolu. Toto je zkrátka úkol jen pro vítěze, ve všech vesmírech, včetně našeho.

Sybar

Sybar splnil klasický úkol známý z mnoha vesmírů: měl na sobě trička za vítězství ve TMOU dříve, než 
TMOU vyhrál. Jak jen to v těchto tričkových vesmírech dělají? Každopádně pokud chcete projít TMOU 
ve šlépějích Sybaru, musíte se obléci do triček, která náleží pouze vítězům. Nějaký stroj času to zřejmě 
bude chtít... Jinak K.O.

Tapüři bez 
tapüřete s 
tapüřetem

Tapüři bez tapüřete s tapüřetem věnovali v meta vesmíru orgům hodinky s vodotryskem. Nesplnitelné 
v našem vesmíru? Nebo se o to pokusíte? Udělejte venku živou sochu hodinek, uprostřed musí být 
vodotrysk (realizujte libovolně).

Telefonní číslo

Tým Telefonní číslo se svlékl pouze do vlastních triček. Fakt nic jiného neměl. Za tento výkon pak 
obdržel trička kýžená. Pokud i Váš tým na sobě nebude mít vůbec nic jiného nežli trička, prošel 
úspěšně TMOU. To se dá zvládnout, ne?

Temné opičky

Temné opičky nabídly meta orgům hrnek teplého čaje a kus dortu. V našem vesmíru se ale do zadání 
vloudila mezera navíc - musíte tedy nabídnout orgům hrnek horkého čaje a kus do rtu. Najdete orga, 
který bude ochotný nechat se kousnout, nebo to pro vás bude K. O.?

Teoretická 
Pantomima

Tým Teoretická Pantomima si v cíli připil pivem. Sežeňte pivo pro každého člena týmu, vypijte jej a 
prošli jste TMOU.

The Pláky

Tým The Pláky chtěl jako cenu za vítězství tričko TMOU, nějakou dobrotu a věčnou slávu. Jo, nějak to 
všechno zvládnul, pravidla meta vesmírů bývají podivná. V zásadě jeho výkon zopakujte tak, když se 
svlečete do půl těla, každý vezme do levé ruky tričko, co jste ho měli na TMOU, do pravé ruky nějakou 
dobrotu, co Vám ještě zbyla v batohu, a budete volat: věčná sláva orgům, věčná sláva orgům, tak 
dlouho, dokud to orgy bude bavit. Tak projdete TMOU!

Ti Chodni

Meta tým Ti Chodni dokončil TMOU pouze v padnoucích tričkách a spoďárech TMOU. Vyhlašujeme 
tímto, že veškerá trička jsou padnoucí a veškeré spoďáry jsou TMOU, ale úplně snadné to nebude. 
Kromě bot se oblečte do všeho, co jste na sobě měli, když jste přicházeli do cíle, včetně batohů. Na 
znamení pak budete mít 15 s, abyste se svlékli pouze do triček a spoďárů. Když to stihnete, prošli jste 
TMOU. Když ne, máte K.O. Takových K.O. ovšem můžete nasbírat spoustu, čili nic Vám nebrání získat 
kýžené O.K. splněním jiného úkolu.

TichaVoda

Tým TichaVoda daroval orgům v cíli: "Nějakou bonusovou šifru :-) A jejím řešením by mohl být název 
našeho týmu :-)" Zašifrujte jméno Vašeho týmu do vtipné šifry, kterou některý z orgů vyluští a ocení ji 
jako pěknou! A prošli jste TMOU!



TJ Balvan 
Praha

Tým TJ Balvan Praha dokázal ve svém meta vesmíru prakticky nemožné. Předal meta orgům šifry všech 
budoucích ročníků, mimochodem velmi povedené, jak museli orgové uznat, do nichž umně zabudoval 
svůj odkaz, prakticky na věčné časy. Nebudeme tak hustokrutopřísní - stačí předat orgům šifru č. 13 
ročníku TMOU 20 - pokud ji orgové vyluští a uznají jako dost dobrou pro příští ročník, projdete TMOU!

Točená 
zmrzlina

Tým Točená zmrzlina přišel do cíle oblečen v mikině TMOU. Byla to pochopitelně týmová mikina. Jako 
týmovou mikinu TMOU uznáme jakoukoliv mikinu, do které se obleče naráz celý Váš tým. Máte 
takovou mikinu? A oblečete si ji všichni naráz?

topude

Tým topude vyhrál díky brilantnímu prolomení hry s názvem Šifra. Pravidla hry? Rozdělte tým na dvě 
poloviny, jedna polovina půjde za organizátorem, který jim sdělí heslo. Toto heslo mají hráči za úkol 
zakódovat pouze s pomocí vánoční kolekce (nesmí použít nic jiného, tedy ani tužku a papír, nic do 
kolekce vkládat apod.). Jakmile příslušné heslo zakódují, předají kolekci organizátorovi. Ten ji odnese 
druhé polovině týmu, která bude mít za úkol heslo z kolekce zjistit. Před plněním úkolu a rozdělením 
týmu na šifrátory a dešifrátory se ovšem můžete libovolně dlouho poradit. Tohle nám přijde 
jakovysloveně O.K. úkol, ale nějaký čas zabere... nebo Vám připadá K.O. a najdete si něco jiného?

Triky a povery

Tým Triky a povery své přání sdělil až orgům v meta cíli tak tajně, že se nám ho nepodařilo zjistit. 
Sežeňte si v našem vesmíru telefon na tento tým, zavolejte jim, vysvětlete jim, že jejich přání - cenu za 
vítězství -  rozhodně potřebujete znát. Až budete znát jejich přání, splňte jej (my to zkontrolujeme, 
jestli nešidíte)!

Trololololo

Tým Trololololo překvapil! Měl na sobě trička za vítězství ve TMOU dřív, než hru dokončil. Zřejmě 
nějaká časová smyčka. Sice pochybujeme, že by to v našem vesmíru šlo, ale můžete to zkusit. Pokud 
budete na sobě mít trička za vítězství ve TMOU, dokončíte TMOU.

Tučňák s 
tučňákem

Tým Tučňák s tučňákem sehnal pro orgy Pět žlutých slonů, kteří ovšem podezřele připomínali tučňáky. 
Pokud sehrajete scénku, v níž budete namaskováni za žluté slony, projdete TMOU. V nejhorším 
můžete připomínat i tučňáky, kteří omylem dorazili na TMOU. V ještě horším než nejhorším případě 
bereme i fialové žížaly. To by v tom byl tučňák, aby tenhle úkol nikdo nesplnil...

tým 42
Tým 42 daroval orgům kuličku z brněnského orloje - za každého člena týmu jednu. To je dost vzácná 
věc. Sežeňte libovolnou skleněnku za každého člena týmu a dokončili jste!

Übertým

Übertým hrál v jistém meta vesmíru pouze ve čtyřech lidech. Meta organizátoři však doplnili do hry 
pravidlo, že cílem mohou projít pouze pětičlenné týmy, protože nechtěli, aby to Übertým zase vyhrál. 
Übertým však nelenil a sehnal si posunovače z místního nádraží, povýšil jej na řádného člena týmu, což 
pravidla meta vesmíru shodou okolností povolovala. Co u nás s tím? Tento úkol mohou plnit jenom 
týmy, které hrály TMOU ve čtyřech a méně lidech - tedy už od okamžiku startu. Sežeňte si pátého 
(resp. plný počet členů týmu) - a vězte, že tento pátý bude považován za plnohodnotného člena 
Vašeho týmu a bude dodatečně připsán k Vašemu týmu. Ale musí se do cíle dostavit fyzicky! A musíte 
se smířit s tím, že takhle zadarmo přijde k šifrovací slávě. Nicméně může to být úplně kdokoliv. Fakt 
kdokoliv!

Übertým

Übertým svá přání často mění - v jiném vesmíru dorazil do cíle mávaje vlajkou TMOU, čímž tak zblbnul 
orgy, že ho nechali už napočtvrté vyhrát. Pevně doufáme, že letos se to v našem vesmíru nestane:) 
Každopádně stačí sehnat vlajku Tmou, zamávat s ní před orgy a dokončení Tmou je Vaše.

Účes, debile

Účes, debile zaplatil za dokončení TMOU tričkem. Ovšem ne ledajakým tričkem. Byl na něm krásný 
medvěd. Nepodařilo se nám zjistit, jestli to byl přímo medvídek Beri, takže se spokojíme s jakýmkoliv 
tričkem, na němž bude jakýkoliv medvěd. O.K., nebo K.O.?

Ústřední 
topení

Tým Ústřední topení věnoval orgům jako cenu za vítězství Nehynoucí slávu. Víte co, sežeňte výtisk 
nehynoucí Slávy dcery, a dokončíte TMOU!

Uvidíme

Tým Uvidíme zařídil hezké počasí pro TMOU 20. Tohle asi v našem vesmíru nepůjde. Nebo snad 
poroučíte větru, dešti? V našem vesmíru vysoce pravděpodobné K.O. Jediná možnost je počkat do 
příštího roku a jestli bude hezky, dodatečně Vás zapíšeme mezi týmy, které dokončily TMOU.

Ve spěchu

Tým Ve spěchu dokázal pomalovat svá trička logem TMOU a obrázkem každého orga. Budeme méně 
přísní, stačí nám, abyste sehnali na libovolné vlastní tričko podpisy alespoň pěti A-týmáků letošního 
TMOU a namalovali nad ně logo TMOU a do tohoto trička oblékli vyvoleného člena týmu.

Veselý Hrošík

Veselý Hrošík věnoval týmu orgů divokou kartu na TMOU 20. Dosáhl toho snadno, slíbil, že příští rok 
pomůže s organizací (jako tester, B-tým či jakkoliv jinak) - a tím obměkčil otrlá srdce orgů. Slibte, že 
příští rok nám pomůžete a dokončili jste TMOU!



tým 42

Tým tým 42 vyhrál TMOU ve vesmíru velmi podobném našemu. Strašně se tam tuneluje. Za vítězství si 
nechali na krk hodit tunel, který jinak hrozil jednomu z orgů a ještě mu darovali pěknou tmářskou 
mikinu. Problém je, že v našem vesmíru žádný tunel nikomu z orgů nehrozí. Tak co s tím? Už to máme, 
nechť tým vypracuje návrh na design tmářské mikiny, pak si jeden z členů týmu zaváže oči, až bude 
mít pocit, že je TMA jak v tunelu,a pokusí se s návrhem dohonit libovolného z orgů. Ostatní ho mohou 
navigovat.

Vlastík 
Šebesta

Tým Vlastík Šebesta své přání sdělil až orgům v meta cíli tak tajně, že se nám ho nepodařilo zjistit. 
Sežeňte si v našem vesmíru telefon na tento tým, zavolejte jim, vysvětlete jim, že jejich přání - cenu za 
vítězství -  rozhodně potřebujete znát. Až budete znát jejich přání, splňte jej (my to zkontrolujeme, 
jestli nešidíte)!

Vnoučátka

Tým Vnoučátka zařídil v meta vesmíru "pěkné podzimní počasí". Pokud bylo i na naší letošní TMOU 
pěkně, složte oslavnou báseň o 8 verších na krásu tmářského počasí - v této básni si pochopitelně 
musíte přičíst večkeré zásluhy za to, že bylo hezky - a sborově ji zarecitujte orgovi.

voy-a-ger

Voy-a-ger zaplatili za vítězství specialitou. Tzv. tričko/mikinou. Levá strana je tričkem, pravá strana 
mikinou, případně naopak. Dokážete-li ze svých triček a mikin sešít jednu tričkomikinu a zaplatit ji jako 
cenu za dokončení, pak O.K. Jinak K.O.

VRAK
Tým VRAK přitáhnul jako cenu za dokončení TMOU grilovanou krůtu. V jejich meta vesmíru to prý 
nebyl problém. Tohle nám sice jako K.O. dost připadá, ale třeba to zvládnete.

Vyhynuvší Vyhynuvší dovalili do cíle Velký dort s marcipánovým brontosaurem. Udělejte totéž a bude to O.K.

Wagon

Tým Wagon chtěl jako cenu za vítezství jiného prezidenta. A dokázal to zařídit, aniž by se dopustil 
trestného činu. Nám stačí, abyste sehnali přímé číslo na Zemana, vytočili ho (to číslo, ne Zemana) a my 
se Zemanem promluvíme sami. Třeba uzná, že by bylo škoda, aby Váš tým neprošel TMOU a závazně 
slíbí, že v zájmu Vašeho výkonu se vzdá kandidatury. O.K.? nebo K.O.?

Žabaryba
Tým Žabaryba věnoval orgům 1kg něčeho chutného a speciálního. Dokážete taky věnovat orgům 1kg 
něčeho, co bude orgům připadat chutné a speciální? Pak je dojití TMOU vaše!

Zlá koťata
Zlá koťata dovlekla do cíle sousoší jelena a lovců. Sežeňte takové sousoší, předejte je orgům a prošli 
jste TMOU!

Zpičikundy
Tým Zpičikundy vytáhl v cíli tříkolku a slavnostně ji předal orgům. I Vy, když seženete tříkolku, 
dokončíte TMOU!

Žufouni

Tým Žufouni své přání sdělil až orgům v meta cíli tak tajně, že se nám ho nepodařilo zjistit. Sežeňte si v 
našem vesmíru telefon na tento tým, zavolejte jim, vysvětlete jim, že jejich přání - cenu za vítězství -  
rozhodně potřebujete znát. Až budete znát jejich přání, splňte jej (my to zkontrolujeme, jestli nešidíte)!

Zvířátka

Tým Zvířátka zaplatil jako cenu za dokončení TMOU něčím k snědku. Podle našich zjištění to bylo 
dobré a teplé a chutnalo to minimálně 3 organizátorům. To by snad nemuselo být K.O., ne? Zvládnete 
to sehnat?

Zvířátka
Tým Zvířátka se ovšem řadí mezi týmy, které svými přáními zcela hýří, věnovali orgům v jiném vesmíru 
poukaz na únikovou hru. Věnujte poukaz na únikovou hru orgům a dokončili jste!

ก็็็็็็็็ก็็็็็็็็ก ิิิิิิิิิิิ
Tým ก็็็็็็็็ก็็็็็็็็ก ิิิิิิิิิิ ิ věnoval orgům doživotní zásobu čokolády. Hmm, tak to abyste vyrazili vyloupit Orion, tu 
naši čokoládovou hvězdu...


