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Tak Vida!

Inspiration

Someone is sentimental here...
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First sketch

This is the only sketch to Vida™, drawn on Psion® Revo® pocket computer. Shown in original size.
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Písmo „Vida“ je inspirováno tvarem starých televisních obrazovek. 

V kresbě jednotlivých liter využívá nepatrných logických odlišností. Stojí 

na puristickém základě, avšak nebrání se přirozeným rozdílům, které 

člověk již přijal po staleté zkušenosti s latinkou. Proto například levý 

horní kraj písmene „n“ je řešen odlišně od „r“, stejně jako „d“ neopakuje 

ostruhu podle „u“, číslice „9“ není obrácená „6“. V běžném textu tyto 

rozdílnosti napomáhají čitelnosti. Chování písma ve všech jeho řezech na 

LCD i CRT monitoru je konsistentní díky monolineární kresbě; nejsvětlejší 

řez se nepropadá, nejtmavší se nezalévá, vše je čitelné i v nejmenších 

velikostech. Napojení a náběhy, jsouce prosvětleny výraznými zářezy, 

kompensují světelné zalévání při menším rozlišení obrazu. Cílem bylo 

sjednocení účinku abecedy v elektronické i tištěné podobě.

New typeface family Vida has been specifically designed for Czech Televi-

sion in the framework of a competition for a new logo in summer 2006. 

The	drawing	of	each	letter	form	differs	finely	in	its	logic,	which	is	

a	feature	invisible	at	first.	It is constructed on a puristic base, but it 

doesn‘t reject the natural anomalies already known from ages of expe-

rience with latin alphabet. That‘s why e. g. upper left section of “n” is 

constructed differently from that of „r, similarly as “d” doesn’t repeat 

right-bottom ending after “u”, “9” is not inverted “6“. Such details im-

prove reading in continuous text. The behavior of all weights is consist-

ent on CRT, plasma or LCD screens due to monolinear design; the light-

est weight doesn’t fade, the darkest isn’t blurred, all is legible and clear 

in smallest sizes. Stem connections and endings were adjusted to avoid 

undesirable optical darkening. The goal we desired was to achieve bal-

ance appearance in both electronic and printed form.   Storm Type Foundry
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Upper	/	Lower	Indexes	c

Scientific	Inferiors	c

Small	Cap	Figures	c

Ligatures	c

Discretionary	Ligatures	c

Small	Caps	c

Arrows	c

Ornaments	c

Fractions	c

Tabular	Figures	c

“Old	Style”	Proportional	Figures	c

Numerators	and	Denominators	c

Functionality
look inside...



5 	 V i d a 	 w w w . s t o r m t y p e . c o m

we have 
tested Vida 
fonts on 
several 
types of 
screens...
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Font Map

Vida 43 Pro-Bold

Vida	42	Pro-Bold

Vida 43 Pro 

Vida 42 Pro

Vida 41 Pro

Vida 33 Pro-Bold

Vida 32 Pro-Bold

Vida 33 Pro

Vida 32 Pro, Four Monospace fonts available

Vida 31 Pro

Vida 23 Pro-Bold

Vida 22 Pro-Bold

Vida 23 Pro

Vida 22 Pro

Vida 21 Pro

Logíčko!�

§8SerIals

Ω24→hours 

TuRNItOff3

ComingUp⅝

2AboxLike&

SpaceLaunch

sevęnDays@

LlIi1thogRafk

Infosystem’69

HôtentoSquaw

InstanCoverage

AdultProgramme

БабыкайPalikērau

MetheorloForecast

font names like: “Vida Medium Condensed Bold-Italic” seemed a bit complicated...
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Vida 43 Pro-Bold

Vida	42	Pro-Bold

Vida 43 Pro 

Vida 42 Pro

Vida 41 Pro

Vida 33 Pro-Bold

Vida 32 Pro-Bold

Vida 33 Pro

Vida 32 Pro

Vida 31 Pro

Vida 23 Pro-Bold

Vida 22 Pro-Bold

Vida 23 Pro

Vida 22 Pro

Vida 21 Pro

Ampersands

&



8 	 V i d a 	 w w w . s t o r m t y p e . c o m

@﹫
@﹫
@﹫ 
@﹫
@﹫

@﹫
@﹫
@﹫
@﹫
@﹫

@﹫
@﹫
@﹫
@﹫
@﹫

Rollfishes*

Vida 43 Pro-Bold

Vida	42	Pro-Bold

Vida 43 Pro 

Vida 42 Pro

Vida 41 Pro

Vida 33 Pro-Bold

Vida 32 Pro-Bold

Vida 33 Pro

Vida 32 Pro

Vida 31 Pro

Vida 23 Pro-Bold

Vida 22 Pro-Bold

Vida 23 Pro

Vida 22 Pro

Vida 21 Pro

@
*or “Zavináče” in Czech language



9 	 V i d a 	 w w w . s t o r m t y p e . c o m

21
22
23
22B
23B

31
32
33
32B
33B

41
42
43
42B
43B

Písmo „Vida“ je inspirováno tvarem starých televisních obrazovek. V kresbě 
jednotlivých liter využívá nepatrných logických odlišností. Stojí na puristickém 
základě, avšak nebrání se přirozeným rozdílům, které člověk již přijal po stale-
té zkušenosti s latinkou. Proto například levý horní kraj písmene „n“ je řešen 
odlišně od „r“, stejně jako „d“ neopakuje ostruhu podle „u“, číslice „9“ není 
obrácená „6“. V běžném textu tyto rozdílnosti napomáhají čitelnosti. Chování 
písma ve všech jeho řezech na LCD i CRT monitoru je konsistentní díky mono-
lineární kresbě; nejsvětlejší řez se nepropadá, nejtmavší se nezalévá, vše 
je čitelné i v nejmenších velikostech. Napojení a náběhy, jsouce prosvětleny 

Písmo „Vida“ je inspirováno tvarem starých televisních obra-
zovek. V kresbě jednotlivých liter využívá nepatrných logických 
odlišností. stojí na puristickém základě, avšak nebrání se při-
rozeným rozdílům, které člověk již přijal po staleté zkušenosti 
s latinkou. Proto například levý horní kraj písmene „n“ je řešen 
odlišně od „r“, stejně jako „d“ neopakuje ostruhu podle „u“, 
číslice „9“ není obrácená „6“. V běžném textu tyto rozdílnosti 
napomáhají čitelnosti. Chování písma ve všech jeho řezech na 
LCD i CRT monitoru je konsistentní díky monolineární kresbě; 

Písmo „Vida“ je inspirováno tvarem starých tele-
visních obrazovek. V kresbě jednotlivých liter 
využívá nepatrných logických odlišností. Stojí na 
puristickém základě, avšak nebrání se přirozeným 
rozdílům, které člověk již přijal po staleté zkuše-
nosti s latinkou. Proto například levý horní kraj 
písmene „n“ je řešen odlišně od „r“, stejně jako 
„d“ neopakuje ostruhu podle „u“, číslice „9“ není 
obrácená „6“. V běžném textu tyto rozdílnosti 

Písmo „Vida“ je inspirováno tvarem starých televisních obrazovek. V kres-
bě jednotlivých liter využívá nepatrných logických odlišností. Stojí na 
puristickém základě, avšak nebrání se přirozeným rozdílům, které člověk 
již přijal po staleté zkušenosti s latinkou. Proto například levý horní kraj 
písmene „n“ je řešen odlišně od „r“, stejně jako „d“ neopakuje ostruhu 
podle „u“, číslice „9“ není obrácená „6“. V běžném textu tyto rozdílnosti 
napomáhají čitelnosti. Chování písma ve všech jeho řezech na LCD i CRT 
monitoru je konsistentní díky monolineární kresbě; nejsvětlejší řez se 
nepropadá, nejtmavší se nezalévá, vše je čitelné i v nejmenších velikos-

Písmo „Vida“ je inspirováno tvarem starých televisních 
obrazovek. V kresbě jednotlivých liter využívá nepatr-
ných logických odlišností. Stojí na puristickém základě, 
avšak nebrání se přirozeným rozdílům, které člověk již při-
jal po staleté zkušenosti s latinkou. Proto například levý 
horní kraj písmene „n“ je řešen odlišně od „r“, stejně jako 
„d“ neopakuje ostruhu podle „u“, číslice „9“ není obrácená 
„6“. V běžném textu tyto rozdílnosti napomáhají čitelnosti. 
Chování písma ve všech jeho řezech na LCD i CRT moni-

Písmo „Vida“ je inspirováno tvarem starých televisních obrazovek. 
V kresbě jednotlivých liter využívá nepatrných logických odlišností. Sto-
jí na puristickém základě, avšak nebrání se přirozeným rozdílům, které 
člověk již přijal po staleté zkušenosti s latinkou. Proto například levý 
horní kraj písmene „n“ je řešen odlišně od „r“, stejně jako „d“ neopa-
kuje ostruhu podle „u“, číslice „9“ není obrácená „6“. V běžném textu 
tyto rozdílnosti napomáhají čitelnosti. Chování písma ve všech jeho 
řezech na LCD i CRT monitoru je konsistentní díky monolineární kres-
bě; nejsvětlejší řez se nepropadá, nejtmavší se nezalévá, vše je čitelné 

Písmo „Vida“ je inspirováno tvarem starých televisních 
obrazovek. V kresbě jednotlivých liter využívá nepatr-
ných logických odlišností. Stojí na puristickém základě, 
avšak nebrání se přirozeným rozdílům, které člověk již 
přijal po staleté zkušenosti s latinkou. Proto například 
levý horní kraj písmene „n“ je řešen odlišně od „r“, stej-
ně jako „d“ neopakuje ostruhu podle „u“, číslice „9“ není 
obrácená „6“. V běžném textu tyto rozdílnosti napomá-
hají čitelnosti. Chování písma ve všech jeho řezech na 

Písmo „Vida“ je inspirováno tvarem starých 
televisních obrazovek. V kresbě jednotlivých 
liter využívá nepatrných logických odlišností. 
Stojí na puristickém základě, avšak nebrání 
se přirozeným rozdílům, které člověk již přijal 
po staleté zkušenosti s latinkou. Proto napří-
klad levý horní kraj písmene „n“ je řešen odliš-
ně od „r“, stejně jako „d“ neopakuje ostru-
hu podle „u“, číslice „9“ není obrácená „6“. 

Písmo „Vida“ je inspirováno tvarem starých televisních obrazovek. 
V kresbě jednotlivých liter využívá nepatrných logických odlišností. 
Stojí na puristickém základě, avšak nebrání se přirozeným rozdí-
lům, které člověk již přijal po staleté zkušenosti s latinkou. Proto 
například levý horní kraj písmene „n“ je řešen odlišně od „r“, stejně 
jako „d“ neopakuje ostruhu podle „u“, číslice „9“ není obrácená 
„6“. V běžném textu tyto rozdílnosti napomáhají čitelnosti. Chování 
písma ve všech jeho řezech na LCD i CRT monitoru je konsistentní 
díky monolineární kresbě; nejsvětlejší řez se nepropadá, nejtmavší 

Písmo „Vida“ je inspirováno tvarem starých televisních obra-
zovek. V kresbě jednotlivých liter využívá nepatrných logických 
odlišností. Stojí na puristickém základě, avšak nebrání se přiroze-
ným rozdílům, které člověk již přijal po staleté zkušenosti s latin-
kou. Proto například levý horní kraj písmene „n“ je řešen odlišně 
od „r“, stejně jako „d“ neopakuje ostruhu podle „u“, číslice „9“ 
není obrácená „6“. V běžném textu tyto rozdílnosti napomáhají 
čitelnosti. Chování písma ve všech jeho řezech na LCD i CRT moni-
toru je konsistentní díky monolineární kresbě; nejsvětlejší řez se 

Písmo „Vida“ je inspirováno tvarem starých televis-
ních obrazovek. V kresbě jednotlivých liter využívá 
nepatrných logických odlišností. Stojí na puristickém 
základě, avšak nebrání se přirozeným rozdílům, které 
člověk již přijal po staleté zkušenosti s latinkou. Proto 
například levý horní kraj písmene „n“ je řešen odlišně 
od „r“, stejně jako „d“ neopakuje ostruhu podle „u“, 
číslice „9“ není obrácená „6“. V běžném textu tyto roz-
dílnosti napomáhají čitelnosti. Chování písma ve všech 

Písmo „Vida“ je inspirováno tvarem starých televis-
ních obrazovek. V kresbě jednotlivých liter využívá 
nepatrných logických odlišností. Stojí na puristic-
kém základě, avšak nebrání se přirozeným rozdí-
lům, které člověk již přijal po staleté zkušenosti 
s latinkou. Proto například levý horní kraj písmene 
„n“ je řešen odlišně od „r“, stejně jako „d“ neopaku-
je ostruhu podle „u“, číslice „9“ není obrácená „6“. 
V běžném textu tyto rozdílnosti napomáhají čitel-

Písmo „Vida“ je inspirováno tvarem sta-
rých televisních obrazovek. V kresbě jed-
notlivých liter využívá nepatrných logických 
odlišností. Stojí na puristickém základě, 
avšak nebrání se přirozeným rozdílům, kte-
ré člověk již přijal po staleté zkušenosti 
s latinkou. Proto například levý horní kraj 
písmene „n“ je řešen odlišně od „r“, stejně 
jako „d“ neopakuje ostruhu podle „u“, čís-

Písmo „Vida“ je inspirováno tvarem starých tele-
visních obrazovek. V kresbě jednotlivých liter 
využívá nepatrných logických odlišností. Stojí na 
puristickém základě, avšak nebrání se přiroze-
ným rozdílům, které člověk již přijal po staleté 
zkušenosti s latinkou. Proto například levý horní 
kraj písmene „n“ je řešen odlišně od „r“, stejně 
jako „d“ neopakuje ostruhu podle „u“, číslice „9“ 
není obrácená „6“. V běžném textu tyto rozdíl-

Písmo	„Vida“	je	inspirováno	tvarem	starých	
televisních	obrazovek.	V	kresbě	jednotlivých	
liter	využívá	nepatrných	logických	odlišností.	
Stojí	na	puristickém	základě,	avšak	nebrání	
se	přirozeným	rozdílům,	které	člověk	již	při-
jal	po	staleté	zkušenosti	s	latinkou.	Proto	
například	levý	horní	kraj	písmene	„n“	je	řešen	
odlišně	od	„r“,	stejně	jako	„d“	neopakuje	
ostruhu	podle	„u“,	číslice	„9“	není	obrácená	
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Písmo „Vida“ je inspirováno tvarem starých televisních obrazovek. V kresbě 
jednotlivých liter využívá nepatrných logických odlišností. Stojí na puristic-
kém základě, avšak nebrání se přirozeným rozdílům, které člověk již přijal po 
staleté zkušenosti s latinkou. Proto například levý horní kraj písmene „n“ 
je řešen odlišně od „r“, stejně jako „d“ neopakuje ostruhu podle „u“, číslice 
„9“ není obrácená „6“. V běžném textu tyto rozdílnosti napomáhají čitelnosti. 
Chování písma ve všech jeho řezech na LCD i CRT monitoru je konsistentní díky 
monolineární kresbě; nejsvětlejší řez se nepropadá, nejtmavší se nezalévá, vše 
je čitelné i v nejmenších velikostech. Napojení a náběhy, jsouce prosvětleny 

Písmo „Vida“ je inspirováno tvarem starých televisních obra-
zovek. V kresbě jednotlivých liter využívá nepatrných logic-
kých odlišností. stojí na puristickém základě, avšak nebrání 
se přirozeným rozdílům, které člověk již přijal po staleté 
zkušenosti s latinkou. Proto například levý horní kraj písmene 
„n“ je řešen odlišně od „r“, stejně jako „d“ neopakuje ostruhu 
podle „u“, číslice „9“ není obrácená „6“. V běžném textu tyto 
rozdílnosti napomáhají čitelnosti. Chování písma ve všech jeho 
řezech na LCD i CRT monitoru je konsistentní díky monolineár-

Písmo „Vida“ je inspirováno tvarem starých tele-
visních obrazovek. V kresbě jednotlivých liter 
využívá nepatrných logických odlišností. Stojí na 
puristickém základě, avšak nebrání se přirozeným 
rozdílům, které člověk již přijal po staleté zkuše-
nosti s latinkou. Proto například levý horní kraj 
písmene „n“ je řešen odlišně od „r“, stejně jako „d“ 
neopakuje ostruhu podle „u“, číslice „9“ není obrá-
cená „6“. V běžném textu tyto rozdílnosti napomá-

Písmo „Vida“ je inspirováno tvarem starých televisních obrazovek. V kres-
bě jednotlivých liter využívá nepatrných logických odlišností. Stojí na 
puristickém základě, avšak nebrání se přirozeným rozdílům, které člověk 
již přijal po staleté zkušenosti s latinkou. Proto například levý horní kraj 
písmene „n“ je řešen odlišně od „r“, stejně jako „d“ neopakuje ostruhu pod-
le „u“, číslice „9“ není obrácená „6“. V běžném textu tyto rozdílnosti napo-
máhají čitelnosti. Chování písma ve všech jeho řezech na LCD i CRT monito-
ru je konsistentní díky monolineární kresbě; nejsvětlejší řez se nepropadá, 
nejtmavší se nezalévá, vše je čitelné i v nejmenších velikostech. Napojení 

Písmo „Vida“ je inspirováno tvarem starých televisních 
obrazovek. V kresbě jednotlivých liter využívá nepatr-
ných logických odlišností. Stojí na puristickém základě, 
avšak nebrání se přirozeným rozdílům, které člověk již při-
jal po staleté zkušenosti s latinkou. Proto například levý 
horní kraj písmene „n“ je řešen odlišně od „r“, stejně jako 
„d“ neopakuje ostruhu podle „u“, číslice „9“ není obrácená 
„6“. V běžném textu tyto rozdílnosti napomáhají čitelnosti. 
Chování písma ve všech jeho řezech na LCD i CRT monitoru 

Písmo „Vida“ je inspirováno tvarem starých televisních obrazovek. 
V kresbě jednotlivých liter využívá nepatrných logických odlišností. 
Stojí na puristickém základě, avšak nebrání se přirozeným rozdílům, 
které člověk již přijal po staleté zkušenosti s latinkou. Proto například 
levý horní kraj písmene „n“ je řešen odlišně od „r“, stejně jako „d“ neo-
pakuje ostruhu podle „u“, číslice „9“ není obrácená „6“. V běžném textu 
tyto rozdílnosti napomáhají čitelnosti. Chování písma ve všech jeho 
řezech na LCD i CRT monitoru je konsistentní díky monolineární kres-
bě; nejsvětlejší řez se nepropadá, nejtmavší se nezalévá, vše je čitelné 

Písmo „Vida“ je inspirováno tvarem starých televisních 
obrazovek. V kresbě jednotlivých liter využívá nepatr-
ných logických odlišností. Stojí na puristickém základě, 
avšak nebrání se přirozeným rozdílům, které člověk již 
přijal po staleté zkušenosti s latinkou. Proto například 
levý horní kraj písmene „n“ je řešen odlišně od „r“, stej-
ně jako „d“ neopakuje ostruhu podle „u“, číslice „9“ není 
obrácená „6“. V běžném textu tyto rozdílnosti napomáha-
jí čitelnosti. Chování písma ve všech jeho řezech na LCD 

Písmo „Vida“ je inspirováno tvarem starých 
televisních obrazovek. V kresbě jednotlivých 
liter využívá nepatrných logických odlišností. 
Stojí na puristickém základě, avšak nebrání se 
přirozeným rozdílům, které člověk již přijal po 
staleté zkušenosti s latinkou. Proto například 
levý horní kraj písmene „n“ je řešen odlišně od 
„r“, stejně jako „d“ neopakuje ostruhu podle 
„u“, číslice „9“ není obrácená „6“. V běžném tex-

Písmo „Vida“ je inspirováno tvarem starých televisních obrazovek. 
V kresbě jednotlivých liter využívá nepatrných logických odlišností. 
Stojí na puristickém základě, avšak nebrání se přirozeným rozdílům, 
které člověk již přijal po staleté zkušenosti s latinkou. Proto napří-
klad levý horní kraj písmene „n“ je řešen odlišně od „r“, stejně jako 
„d“ neopakuje ostruhu podle „u“, číslice „9“ není obrácená „6“. V běž-
ném textu tyto rozdílnosti napomáhají čitelnosti. Chování písma ve 
všech jeho řezech na LCD i CRT monitoru je konsistentní díky monoli-
neární kresbě; nejsvětlejší řez se nepropadá, nejtmavší se nezalévá, 

Písmo „Vida“ je inspirováno tvarem starých televisních obrazovek. 
V kresbě jednotlivých liter využívá nepatrných logických odliš-
ností. Stojí na puristickém základě, avšak nebrání se přirozeným 
rozdílům, které člověk již přijal po staleté zkušenosti s latinkou. 
Proto například levý horní kraj písmene „n“ je řešen odlišně od 
„r“, stejně jako „d“ neopakuje ostruhu podle „u“, číslice „9“ není 
obrácená „6“. V běžném textu tyto rozdílnosti napomáhají čitel-
nosti. Chování písma ve všech jeho řezech na LCD i CRT monitoru 
je konsistentní díky monolineární kresbě; nejsvětlejší řez se 

Písmo „Vida“ je inspirováno tvarem starých televis-
ních obrazovek. V kresbě jednotlivých liter využívá 
nepatrných logických odlišností. Stojí na puristickém 
základě, avšak nebrání se přirozeným rozdílům, které 
člověk již přijal po staleté zkušenosti s latinkou. Pro-
to například levý horní kraj písmene „n“ je řešen odliš-
ně od „r“, stejně jako „d“ neopakuje ostruhu podle „u“, 
číslice „9“ není obrácená „6“. V běžném textu tyto roz-
dílnosti napomáhají čitelnosti. Chování písma ve všech 

Písmo „Vida“ je inspirováno tvarem starých televis-
ních obrazovek. V kresbě jednotlivých liter využívá 
nepatrných logických odlišností. Stojí na puristickém 
základě, avšak nebrání se přirozeným rozdílům, kte-
ré člověk již přijal po staleté zkušenosti s latinkou. 
Proto například levý horní kraj písmene „n“ je řešen 
odlišně od „r“, stejně jako „d“ neopakuje ostruhu 
podle „u“, číslice „9“ není obrácená „6“. V běžném tex-
tu tyto rozdílnosti napomáhají čitelnosti. Chování 

Písmo „Vida“ je inspirováno tvarem starých 
televisních obrazovek. V kresbě jednotli-
vých liter využívá nepatrných logických 
odlišností. Stojí na puristickém základě, 
avšak nebrání se přirozeným rozdílům, kte-
ré člověk již přijal po staleté zkušenosti 
s latinkou. Proto například levý horní kraj 
písmene „n“ je řešen odlišně od „r“, stejně 
jako „d“ neopakuje ostruhu podle „u“, čís-

Písmo „Vida“ je inspirováno tvarem starých tele-
visních obrazovek. V kresbě jednotlivých liter 
využívá nepatrných logických odlišností. Stojí 
na puristickém základě, avšak nebrání se přiro-
zeným rozdílům, které člověk již přijal po stale-
té zkušenosti s latinkou. Proto například levý 
horní kraj písmene „n“ je řešen odlišně od „r“, 
stejně jako „d“ neopakuje ostruhu podle „u“, čís-
lice „9“ není obrácená „6“. V běžném textu tyto 

Písmo	„Vida“	je	inspirováno	tvarem	starých	
televisních	obrazovek.	V	kresbě	jednotlivých	
liter	využívá	nepatrných	logických	odlišností.	
Stojí	na	puristickém	základě,	avšak	nebrání	
se	přirozeným	rozdílům,	které	člověk	již	při-
jal	po	staleté	zkušenosti	s	latinkou.	Proto	
například	levý	horní	kraj	písmene	„n“	je	řešen	
odlišně	od	„r“,	stejně	jako	„d“	neopakuje	
ostruhu	podle	„u“,	číslice	„9“	není	obrácená	
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Филипа ничего которое чем бы, он прийти постигнет работается 
биг. Пообедать использует вы биг, любых программного над то. Это 
большим обнаженного представляет бы. Вы ещё колёса определить, 
принять программистов те про. Его за денег разные обречены, их 
станет состояние случается них. Байты ведёте работал них на, вы дни 
полазить исправляя. То мог коду небольшой безусловно, ты тд туда 
станет, ты оно ведёте прекрасно. Три есть повара остальных на, во даже 
какому очередь опа, чем мы джоэл лучше проходят. Общеизвестно 
безостановочно мы так, ты вас весьма ошибками, ты кто сразу голос. 

Филипа ничего которое чем бы, он прийти постигнет 
работается биг. Пообедать использует вы биг, любых 
программного над то. Это большим обнаженного 
представляет бы. Вы ещё колёса определить, принять 
программистов те про. Его за денег разные обречены, их 
станет состояние случается них. Байты ведёте работал них 
на, вы дни полазить исправляя. То мог коду небольшой 
безусловно, ты тд туда станет, ты оно ведёте прекрасно. 
Три есть повара остальных на, во даже какому очередь 

Филипа ничего которое чем бы, он прийти 
постигнет работается биг. Пообедать 
использует вы биг, любых программного над 
то. Это большим обнаженного представляет 
бы. Вы ещё колёса определить, принять 
программистов те про. Его за денег разные 
обречены, их станет состояние случается них. 
Байты ведёте работал них на, вы дни полазить 
исправляя. То мог коду небольшой безусловно, 

Филипа ничего которое чем бы, он прийти постигнет работается 
биг. Пообедать использует вы биг, любых программного над то. Это 
большим обнаженного представляет бы. Вы ещё колёса определить, 
принять программистов те про. Его за денег разные обречены, их 
станет состояние случается них. Байты ведёте работал них на, вы 
дни полазить исправляя. То мог коду небольшой безусловно, ты тд 
туда станет, ты оно ведёте прекрасно. Три есть повара остальных 
на, во даже какому очередь опа, чем мы джоэл лучше проходят. 
Общеизвестно безостановочно мы так, ты вас весьма ошибками, ты 

Филипа ничего которое чем бы, он прийти постигнет 
работается биг. Пообедать использует вы биг, любых 
программного над то. Это большим обнаженного 
представляет бы. Вы ещё колёса определить, принять 
программистов те про. Его за денег разные обречены, 
их станет состояние случается них. Байты ведёте 
работал них на, вы дни полазить исправляя. То мог коду 
небольшой безусловно, ты тд туда станет, ты оно ведёте 
прекрасно. Три есть повара остальных на, во даже 

Филипа ничего которое чем бы, он прийти постигнет работается 
биг. Пообедать использует вы биг, любых программного над то. 
Это большим обнаженного представляет бы. Вы ещё колёса 
определить, принять программистов те про. Его за денег разные 
обречены, их станет состояние случается них. Байты ведёте 
работал них на, вы дни полазить исправляя. То мог коду небольшой 
безусловно, ты тд туда станет, ты оно ведёте прекрасно. Три есть 
повара остальных на, во даже какому очередь опа, чем мы джоэл 
лучше проходят. Общеизвестно безостановочно мы так, ты вас 

Филипа ничего которое чем бы, он прийти постигнет 
работается биг. Пообедать использует вы биг, любых 
программного над то. Это большим обнаженного 
представляет бы. Вы ещё колёса определить, принять 
программистов те про. Его за денег разные обречены, 
их станет состояние случается них. Байты ведёте 
работал них на, вы дни полазить исправляя. То мог 
коду небольшой безусловно, ты тд туда станет, ты 
оно ведёте прекрасно. Три есть повара остальных 

Филипа ничего которое чем бы, он прийти 
постигнет работается биг. Пообедать 
использует вы биг, любых программного над 
то. Это большим обнаженного представляет 
бы. Вы ещё колёса определить, принять 
программистов те про. Его за денег разные 
обречены, их станет состояние случается 
них. Байты ведёте работал них на, вы дни 
полазить исправляя. То мог коду небольшой 

Филипа ничего которое чем бы, он прийти 
постигнет работается биг. Пообедать 
использует вы биг, любых программного над 
то. Это большим обнаженного представляет 
бы. Вы ещё колёса определить, принять 
программистов те про. Его за денег разные 
обречены, их станет состояние случается 
них. Байты ведёте работал них на, вы дни 
полазить исправляя. То мог коду небольшой 

Филипа ничего которое чем бы, он прийти постигнет 
работается биг. Пообедать использует вы биг, любых 
программного над то. Это большим обнаженного 
представляет бы. Вы ещё колёса определить, 
принять программистов те про. Его за денег разные 
обречены, их станет состояние случается них. 
Байты ведёте работал них на, вы дни полазить 
исправляя. То мог коду небольшой безусловно, ты 
тд туда станет, ты оно ведёте прекрасно. Три есть 

Филипа ничего которое чем бы, он прийти 
постигнет работается биг. Пообедать использует 
вы биг, любых программного над то. Это большим 
обнаженного представляет бы. Вы ещё колёса 
определить, принять программистов те про. Его 
за денег разные обречены, их станет состояние 
случается них. Байты ведёте работал них на, вы 
дни полазить исправляя. То мог коду небольшой 
безусловно, ты тд туда станет, ты оно ведёте 

Филипа ничего которое чем бы, он прийти постигнет работается 
биг. Пообедать использует вы биг, любых программного над 
то. Это большим обнаженного представляет бы. Вы ещё колёса 
определить, принять программистов те про. Его за денег 
разные обречены, их станет состояние случается них. Байты 
ведёте работал них на, вы дни полазить исправляя. То мог 
коду небольшой безусловно, ты тд туда станет, ты оно ведёте 
прекрасно. Три есть повара остальных на, во даже какому 
очередь опа, чем мы джоэл лучше проходят. Общеизвестно 

Филипа ничего которое чем бы, он прийти постигнет работается 
биг. Пообедать использует вы биг, любых программного над 
то. Это большим обнаженного представляет бы. Вы ещё колёса 
определить, принять программистов те про. Его за денег 
разные обречены, их станет состояние случается них. Байты 
ведёте работал них на, вы дни полазить исправляя. То мог 
коду небольшой безусловно, ты тд туда станет, ты оно ведёте 
прекрасно. Три есть повара остальных на, во даже какому 
очередь опа, чем мы джоэл лучше проходят. Общеизвестно 

Филипа ничего которое чем бы, он прийти 
постигнет работается биг. Пообедать 
использует вы биг, любых программного 
над то. Это большим обнаженного 
представляет бы. Вы ещё колёса 
определить, принять программистов те 
про. Его за денег разные обречены, их 
станет состояние случается них. Байты 
ведёте работал них на, вы дни полазить 

Филипа	ничего	которое	чем	бы,	он	прийти	
постигнет	работается	биг.	Пообедать	
использует	вы	биг,	любых	программного	
над	то.	Это	большим	обнаженного	
представляет	бы.	Вы	ещё	колёса	
определить,	принять	программистов	те	
про.	Его	за	денег	разные	обречены,	их	
станет	состояние	случается	них.	Байты	
ведёте	работал	них	на,	вы	дни	полазить	
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Písmo „Vida“ je inspirováno tvarem starých televisních obrazovek. V kresbě 
jednotlivých liter využívá nepatrných logických odlišností. Stojí na puristic-
kém základě, avšak nebrání se přirozeným rozdílům, které člověk již přijal po 
staleté zkušenosti s latinkou. Proto například levý horní kraj písmene „n“ je 
řešen odlišně od „r“, stejně jako „d“ neopakuje ostruhu podle „u“, číslice „9“ 
není obrácená „6“. V běžném textu tyto rozdílnosti napomáhají čitelnosti. 
Chování písma ve všech jeho řezech na LCD i CRT monitoru je konsistentní 
díky monolineární kresbě; nejsvětlejší řez se nepropadá, nejtmavší se neza-
lévá, vše je čitelné i v nejmenších velikostech. Napojení a náběhy, jsouce pro-

Písmo „Vida“ je inspirováno tvarem starých televisních obra-
zovek. V kresbě jednotlivých liter využívá nepatrných logic-
kých odlišností. stojí na puristickém základě, avšak nebrání se 
přirozeným rozdílům, které člověk již přijal po staleté zkuše-
nosti s latinkou. Proto například levý horní kraj písmene „n“ je 
řešen odlišně od „r“, stejně jako „d“ neopakuje ostruhu podle 
„u“, číslice „9“ není obrácená „6“. V běžném textu tyto roz-
dílnosti napomáhají čitelnosti. Chování písma ve všech jeho 
řezech na LCD i CRt monitoru je konsistentní díky monolineár-

Písmo „Vida“ je inspirováno tvarem starých tele-
visních obrazovek. V kresbě jednotlivých liter 
využívá nepatrných logických odlišností. Stojí na 
puristickém základě, avšak nebrání se přirozeným 
rozdílům, které člověk již přijal po staleté zkuše-
nosti s latinkou. Proto například levý horní kraj 
písmene „n“ je řešen odlišně od „r“, stejně jako 
„d“ neopakuje ostruhu podle „u“, číslice „9“ není 
obrácená „6“. V běžném textu tyto rozdílnosti 

Písmo „Vida“ je inspirováno tvarem starých televisních obrazovek. V kres-
bě jednotlivých liter využívá nepatrných logických odlišností. Stojí na 
puristickém základě, avšak nebrání se přirozeným rozdílům, které člověk 
již přijal po staleté zkušenosti s latinkou. Proto například levý horní kraj 
písmene „n“ je řešen odlišně od „r“, stejně jako „d“ neopakuje ostruhu 
podle „u“, číslice „9“ není obrácená „6“. V běžném textu tyto rozdílnosti 
napomáhají čitelnosti. Chování písma ve všech jeho řezech na LCD i CRT 
monitoru je konsistentní díky monolineární kresbě; nejsvětlejší řez se 
nepropadá, nejtmavší se nezalévá, vše je čitelné i v nejmenších velikos-

Písmo „Vida“ je inspirováno tvarem starých televisních 
obrazovek. V kresbě jednotlivých liter využívá nepatr-
ných logických odlišností. Stojí na puristickém základě, 
avšak nebrání se přirozeným rozdílům, které člověk již při-
jal po staleté zkušenosti s latinkou. Proto například levý 
horní kraj písmene „n“ je řešen odlišně od „r“, stejně jako 
„d“ neopakuje ostruhu podle „u“, číslice „9“ není obrácená 
„6“. V běžném textu tyto rozdílnosti napomáhají čitelnosti. 
Chování písma ve všech jeho řezech na LCD i CRT moni-

Písmo „Vida“ je inspirováno tvarem starých televisních obrazovek. 
V kresbě jednotlivých liter využívá nepatrných logických odlišností. Sto-
jí na puristickém základě, avšak nebrání se přirozeným rozdílům, které 
člověk již přijal po staleté zkušenosti s latinkou. Proto například levý 
horní kraj písmene „n“ je řešen odlišně od „r“, stejně jako „d“ neopa-
kuje ostruhu podle „u“, číslice „9“ není obrácená „6“. V běžném textu 
tyto rozdílnosti napomáhají čitelnosti. Chování písma ve všech jeho 
řezech na LCD i CRT monitoru je konsistentní díky monolineární kres-
bě; nejsvětlejší řez se nepropadá, nejtmavší se nezalévá, vše je čitelné 

Písmo „Vida“ je inspirováno tvarem starých televisních 
obrazovek. V kresbě jednotlivých liter využívá nepatr-
ných logických odlišností. Stojí na puristickém základě, 
avšak nebrání se přirozeným rozdílům, které člověk již 
přijal po staleté zkušenosti s latinkou. Proto například 
levý horní kraj písmene „n“ je řešen odlišně od „r“, stej-
ně jako „d“ neopakuje ostruhu podle „u“, číslice „9“ není 
obrácená „6“. V běžném textu tyto rozdílnosti napo-
máhají čitelnosti. Chování písma ve všech jeho řezech 

Písmo „Vida“ je inspirováno tvarem starých 
televisních obrazovek. V kresbě jednotlivých 
liter využívá nepatrných logických odlišností. 
Stojí na puristickém základě, avšak nebrání 
se přirozeným rozdílům, které člověk již přijal 
po staleté zkušenosti s latinkou. Proto napří-
klad levý horní kraj písmene „n“ je řešen odliš-
ně od „r“, stejně jako „d“ neopakuje ostru-
hu podle „u“, číslice „9“ není obrácená „6“. 

Písmo „Vida“ je inspirováno tvarem starých televisních obrazovek. 
V kresbě jednotlivých liter využívá nepatrných logických odlišností. 
Stojí na puristickém základě, avšak nebrání se přirozeným rozdí-
lům, které člověk již přijal po staleté zkušenosti s latinkou. Proto 
například levý horní kraj písmene „n“ je řešen odlišně od „r“, stejně 
jako „d“ neopakuje ostruhu podle „u“, číslice „9“ není obrácená 
„6“. V běžném textu tyto rozdílnosti napomáhají čitelnosti. Chování 
písma ve všech jeho řezech na LCD i CRT monitoru je konsistentní 
díky monolineární kresbě; nejsvětlejší řez se nepropadá, nejtmav-

Písmo „Vida“ je inspirováno tvarem starých televisních obra-
zovek. V kresbě jednotlivých liter využívá nepatrných logických 
odlišností. Stojí na puristickém základě, avšak nebrání se při-
rozeným rozdílům, které člověk již přijal po staleté zkušenosti 
s latinkou. Proto například levý horní kraj písmene „n“ je řešen 
odlišně od „r“, stejně jako „d“ neopakuje ostruhu podle „u“, čís-
lice „9“ není obrácená „6“. V běžném textu tyto rozdílnosti napo-
máhají čitelnosti. Chování písma ve všech jeho řezech na LCD i CRT 
monitoru je konsistentní díky monolineární kresbě; nejsvětlejší 

Písmo „Vida“ je inspirováno tvarem starých televis-
ních obrazovek. V kresbě jednotlivých liter využívá 
nepatrných logických odlišností. Stojí na puristickém 
základě, avšak nebrání se přirozeným rozdílům, které 
člověk již přijal po staleté zkušenosti s latinkou. Proto 
například levý horní kraj písmene „n“ je řešen odlišně 
od „r“, stejně jako „d“ neopakuje ostruhu podle „u“, 
číslice „9“ není obrácená „6“. V běžném textu tyto roz-
dílnosti napomáhají čitelnosti. Chování písma ve všech 

Písmo „Vida“ je inspirováno tvarem starých televis-
ních obrazovek. V kresbě jednotlivých liter využívá 
nepatrných logických odlišností. Stojí na puristic-
kém základě, avšak nebrání se přirozeným rozdí-
lům, které člověk již přijal po staleté zkušenosti 
s latinkou. Proto například levý horní kraj písmene 
„n“ je řešen odlišně od „r“, stejně jako „d“ neopaku-
je ostruhu podle „u“, číslice „9“ není obrácená „6“. 
V běžném textu tyto rozdílnosti napomáhají čitel-

Písmo „Vida“ je inspirováno tvarem sta-
rých televisních obrazovek. V kresbě jed-
notlivých liter využívá nepatrných logických 
odlišností. Stojí na puristickém základě, 
avšak nebrání se přirozeným rozdílům, kte-
ré člověk již přijal po staleté zkušenosti 
s latinkou. Proto například levý horní kraj 
písmene „n“ je řešen odlišně od „r“, stejně 
jako „d“ neopakuje ostruhu podle „u“, čís-

Písmo „Vida“ je inspirováno tvarem starých 
televisních obrazovek. V kresbě jednotlivých 
liter využívá nepatrných logických odlišností. 
Stojí na puristickém základě, avšak nebrání se 
přirozeným rozdílům, které člověk již přijal po 
staleté zkušenosti s latinkou. Proto například 
levý horní kraj písmene „n“ je řešen odlišně od 
„r“, stejně jako „d“ neopakuje ostruhu podle 
„u“, číslice „9“ není obrácená „6“. V běžném tex-

Písmo „Vida“ je inspirováno tvarem starých 
televisních obrazovek. V kresbě jednotlivých 
liter využívá nepatrných logických odlišností. 
Stojí na puristickém základě, avšak nebrá-
ní se přirozeným rozdílům, které člověk již 
přijal po staleté zkušenosti s latinkou. Pro-
to například levý horní kraj písmene „n“ je 
řešen odlišně od „r“, stejně jako „d“ neo-
pakuje ostruhu podle „u“, číslice „9“ není 
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Písmo „Vida“ je inspirováno tvarem starých televisních obrazovek. V kresbě 
jednotlivých liter využívá nepatrných logických odlišností. Stojí na puristic-
kém základě, avšak nebrání se přirozeným rozdílům, které člověk již přijal po 
staleté zkušenosti s latinkou. Proto například levý horní kraj písmene „n“ 
je řešen odlišně od „r“, stejně jako „d“ neopakuje ostruhu podle „u“, číslice 
„9“ není obrácená „6“. V běžném textu tyto rozdílnosti napomáhají čitelnosti. 
Chování písma ve všech jeho řezech na LCD i CRT monitoru je konsistentní díky 
monolineární kresbě; nejsvětlejší řez se nepropadá, nejtmavší se nezalévá, vše 
je čitelné i v nejmenších velikostech. Napojení a náběhy, jsouce prosvětleny 

Písmo „Vida“ je inspirováno tvarem starých televisních obra-
zovek. V kresbě jednotlivých liter využívá nepatrných logic-
kých odlišností. stojí na puristickém základě, avšak nebrání 
se přirozeným rozdílům, které člověk již přijal po staleté 
zkušenosti s latinkou. Proto například levý horní kraj písmene 
„n“ je řešen odlišně od „r“, stejně jako „d“ neopakuje ostruhu 
podle „u“, číslice „9“ není obrácená „6“. V běžném textu tyto 
rozdílnosti napomáhají čitelnosti. Chování písma ve všech jeho 
řezech na LCD i CRt monitoru je konsistentní díky monolineár-

Písmo „Vida“ je inspirováno tvarem starých tele-
visních obrazovek. V kresbě jednotlivých liter 
využívá nepatrných logických odlišností. Stojí na 
puristickém základě, avšak nebrání se přirozeným 
rozdílům, které člověk již přijal po staleté zkuše-
nosti s latinkou. Proto například levý horní kraj 
písmene „n“ je řešen odlišně od „r“, stejně jako „d“ 
neopakuje ostruhu podle „u“, číslice „9“ není obrá-
cená „6“. V běžném textu tyto rozdílnosti napomá-
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již přijal po staleté zkušenosti s latinkou. Proto například levý horní kraj 
písmene „n“ je řešen odlišně od „r“, stejně jako „d“ neopakuje ostruhu pod-
le „u“, číslice „9“ není obrácená „6“. V běžném textu tyto rozdílnosti napo-
máhají čitelnosti. Chování písma ve všech jeho řezech na LCD i CRT monito-
ru je konsistentní díky monolineární kresbě; nejsvětlejší řez se nepropadá, 
nejtmavší se nezalévá, vše je čitelné i v nejmenších velikostech. Napojení 
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avšak nebrání se přirozeným rozdílům, které člověk již při-
jal po staleté zkušenosti s latinkou. Proto například levý 
horní kraj písmene „n“ je řešen odlišně od „r“, stejně jako 
„d“ neopakuje ostruhu podle „u“, číslice „9“ není obrácená 
„6“. V běžném textu tyto rozdílnosti napomáhají čitelnosti. 
Chování písma ve všech jeho řezech na LCD i CRT monitoru 

Písmo „Vida“ je inspirováno tvarem starých televisních obrazovek. 
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levý horní kraj písmene „n“ je řešen odlišně od „r“, stejně jako „d“ neo-
pakuje ostruhu podle „u“, číslice „9“ není obrácená „6“. V běžném textu 
tyto rozdílnosti napomáhají čitelnosti. Chování písma ve všech jeho 
řezech na LCD i CRT monitoru je konsistentní díky monolineární kres-
bě; nejsvětlejší řez se nepropadá, nejtmavší se nezalévá, vše je čitelné 
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obrazovek. V kresbě jednotlivých liter využívá nepatr-
ných logických odlišností. Stojí na puristickém základě, 
avšak nebrání se přirozeným rozdílům, které člověk již 
přijal po staleté zkušenosti s latinkou. Proto například 
levý horní kraj písmene „n“ je řešen odlišně od „r“, stej-
ně jako „d“ neopakuje ostruhu podle „u“, číslice „9“ není 
obrácená „6“. V běžném textu tyto rozdílnosti napomáha-
jí čitelnosti. Chování písma ve všech jeho řezech na LCD 

Písmo „Vida“ je inspirováno tvarem starých 
televisních obrazovek. V kresbě jednotlivých 
liter využívá nepatrných logických odlišností. 
Stojí na puristickém základě, avšak nebrání se 
přirozeným rozdílům, které člověk již přijal po 
staleté zkušenosti s latinkou. Proto například 
levý horní kraj písmene „n“ je řešen odlišně od 
„r“, stejně jako „d“ neopakuje ostruhu podle 
„u“, číslice „9“ není obrácená „6“. V běžném tex-

Písmo „Vida“ je inspirováno tvarem starých televisních obrazovek. 
V kresbě jednotlivých liter využívá nepatrných logických odlišností. 
Stojí na puristickém základě, avšak nebrání se přirozeným rozdílům, 
které člověk již přijal po staleté zkušenosti s latinkou. Proto napří-
klad levý horní kraj písmene „n“ je řešen odlišně od „r“, stejně jako 
„d“ neopakuje ostruhu podle „u“, číslice „9“ není obrácená „6“. V běž-
ném textu tyto rozdílnosti napomáhají čitelnosti. Chování písma ve 
všech jeho řezech na LCD i CRT monitoru je konsistentní díky monoli-
neární kresbě; nejsvětlejší řez se nepropadá, nejtmavší se nezalévá, 

Písmo „Vida“ je inspirováno tvarem starých televisních obrazovek. 
V kresbě jednotlivých liter využívá nepatrných logických odliš-
ností. Stojí na puristickém základě, avšak nebrání se přirozeným 
rozdílům, které člověk již přijal po staleté zkušenosti s latinkou. 
Proto například levý horní kraj písmene „n“ je řešen odlišně od 
„r“, stejně jako „d“ neopakuje ostruhu podle „u“, číslice „9“ není 
obrácená „6“. V běžném textu tyto rozdílnosti napomáhají čitel-
nosti. Chování písma ve všech jeho řezech na LCD i CRT monitoru 
je konsistentní díky monolineární kresbě; nejsvětlejší řez se 

Písmo „Vida“ je inspirováno tvarem starých televis-
ních obrazovek. V kresbě jednotlivých liter využívá 
nepatrných logických odlišností. Stojí na puristickém 
základě, avšak nebrání se přirozeným rozdílům, které 
člověk již přijal po staleté zkušenosti s latinkou. Pro-
to například levý horní kraj písmene „n“ je řešen odliš-
ně od „r“, stejně jako „d“ neopakuje ostruhu podle „u“, 
číslice „9“ není obrácená „6“. V běžném textu tyto roz-
dílnosti napomáhají čitelnosti. Chování písma ve všech 
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ních obrazovek. V kresbě jednotlivých liter využívá 
nepatrných logických odlišností. Stojí na puristickém 
základě, avšak nebrání se přirozeným rozdílům, kte-
ré člověk již přijal po staleté zkušenosti s latinkou. 
Proto například levý horní kraj písmene „n“ je řešen 
odlišně od „r“, stejně jako „d“ neopakuje ostruhu 
podle „u“, číslice „9“ není obrácená „6“. V běžném tex-
tu tyto rozdílnosti napomáhají čitelnosti. Chování 

Písmo „Vida“ je inspirováno tvarem starých 
televisních obrazovek. V kresbě jednotli-
vých liter využívá nepatrných logických 
odlišností. Stojí na puristickém základě, 
avšak nebrání se přirozeným rozdílům, kte-
ré člověk již přijal po staleté zkušenosti 
s latinkou. Proto například levý horní kraj 
písmene „n“ je řešen odlišně od „r“, stejně 
jako „d“ neopakuje ostruhu podle „u“, čís-

Písmo „Vida“ je inspirováno tvarem starých tele-
visních obrazovek. V kresbě jednotlivých liter 
využívá nepatrných logických odlišností. Stojí 
na puristickém základě, avšak nebrání se přiro-
zeným rozdílům, které člověk již přijal po stale-
té zkušenosti s latinkou. Proto například levý 
horní kraj písmene „n“ je řešen odlišně od „r“, 
stejně jako „d“ neopakuje ostruhu podle „u“, čís-
lice „9“ není obrácená „6“. V běžném textu tyto 

Písmo „Vida“ je inspirováno tvarem starých 
televisních obrazovek. V kresbě jednotlivých 
liter využívá nepatrných logických odlišností. 
Stojí na puristickém základě, avšak nebrání 
se přirozeným rozdílům, které člověk již při-
jal po staleté zkušenosti s latinkou. Proto 
například levý horní kraj písmene „n“ je řešen 
odlišně od „r“, stejně jako „d“ neopakuje 
ostruhu podle „u“, číslice „9“ není obrácená 
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Филипа ничего которое чем бы, он прийти постигнет работается 
биг. Пообедать использует вы биг, любых программного над то. Это 
большим обнаженного представляет бы. Вы ещё колёса определить, 
принять программистов те про. Его за денег разные обречены, их 
станет состояние случается них. Байты ведёте работал них на, вы дни 
полазить исправляя. То мог коду небольшой безусловно, ты тд туда 
станет, ты оно ведёте прекрасно. Три есть повара остальных на, во даже 
какому очередь опа, чем мы джоэл лучше проходят. Общеизвестно 
безостановочно мы так, ты вас весьма ошибками, ты кто сразу голос. 

Филипа ничего которое чем бы, он прийти постигнет 
работается биг. Пообедать использует вы биг, любых 
программного над то. Это большим обнаженного 
представляет бы. Вы ещё колёса определить, принять 
программистов те про. Его за денег разные обречены, 
их станет состояние случается них. Байты ведёте 
работал них на, вы дни полазить исправляя. То мог коду 
небольшой безусловно, ты тд туда станет, ты оно ведёте 
прекрасно. Три есть повара остальных на, во даже 

Филипа ничего которое чем бы, он прийти 
постигнет работается биг. Пообедать 
использует вы биг, любых программного над 
то. Это большим обнаженного представляет 
бы. Вы ещё колёса определить, принять 
программистов те про. Его за денег разные 
обречены, их станет состояние случается них. 
Байты ведёте работал них на, вы дни полазить 
исправляя. То мог коду небольшой безусловно, 
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коду небольшой безусловно, ты тд туда станет, ты 
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обречены, их станет состояние случается 
них. Байты ведёте работал них на, вы дни 
полазить исправляя. То мог коду небольшой 
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Байты ведёте работал них на, вы дни полазить 
исправляя. То мог коду небольшой безусловно, ты 
тд туда станет, ты оно ведёте прекрасно. Три есть 
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очередь опа, чем мы джоэл лучше проходят. Общеизвестно 

Филипа ничего которое чем бы, он прийти постигнет работается 
биг. Пообедать использует вы биг, любых программного над 
то. Это большим обнаженного представляет бы. Вы ещё колёса 
определить, принять программистов те про. Его за денег 
разные обречены, их станет состояние случается них. Байты 
ведёте работал них на, вы дни полазить исправляя. То мог 
коду небольшой безусловно, ты тд туда станет, ты оно ведёте 
прекрасно. Три есть повара остальных на, во даже какому 
очередь опа, чем мы джоэл лучше проходят. Общеизвестно 

Филипа ничего которое чем бы, он прийти 
постигнет работается биг. Пообедать 
использует вы биг, любых программного 
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New typeface family Vida Monospace has been specifically 
designed for Czech Television in the framework of a compe-
tition for a new logo in summer 2006. The drawing of each 
letter form differs finely in its logic, which is a feature 
invisible at first. It is constructed on a puristic base, 
but it doesn‘t reject the natural anomalies already known 
from ages of experience with latin alphabet. That‘s why e. 
g. upper left section of “n” is constructed differently from 
that of „r, similarly as “d” doesn’t repeat right-bottom end-
ing after “u”, “9” is not inverted “6“. Such details improve 
reading in continuous text. The behavior of all weights is 
consistent on CRT, plasma or LCD screens due to monolinear 
design; the lightest weight doesn’t fade, the darkest isn’t 
blurred, all is legible and clear in smallest sizes. Stem 
connections and endings were adjusted to avoid undesir-
able optical darkening. The goal we desired was to achieve 
balance appearance in both electronic and printed form.

Písmo „Vida“ je inspirováno tvarem starých televisních 

obrazovek. V kresbě jednotlivých liter využívá nepatr-

ných logických odlišností. Stojí na puristickém základě, 

avšak nebrání se přirozeným rozdílům, které člověk již 

přijal po staleté zkušenosti s latinkou. Proto například 

levý horní kraj písmene „n“ je řešen odlišně od „r“, stej-

ně jako „d“ neopakuje ostruhu podle „u“, číslice „9“ není 

obrácená „6“. V běžném textu tyto rozdílnosti napomáha-

jí čitelnosti. Chování písma ve všech jeho řezech na LCD 

i CRT monitoru je konsistentní díky monolineární kresbě; 

nejsvětlejší řez se nepropadá, nejtmavší se nezalévá, vše 

je čitelné i v nejmenších velikostech. Napojení a náběhy, 

jsouce prosvětleny výraznými zářezy, kompensují světelné 

zalévání při menším rozlišení obrazu. Cílem bylo sjednoce-

ní účinku abecedy v elektronické i tištěné podobě.
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Enjoy the industrial flavor of vida Monospace...

M32
M32B
M32
M32B

M32I
M32BI
M32I
M32BI
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písmene „n“ je řešen odlišně od „r“, stejně 
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televisních obrazovek. V kresbě jednotli-
vých liter využívá nepatrných logických 
odlišností. Stojí na puristickém základě, 
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avšak nebrání se přirozeným rozdílům, kte-
ré člověk již přijal po staleté zkušenosti 
s latinkou. Proto například levý horní kraj 
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Филипа ничего которое чем бы, он прийти 
постигнет работается биг. Пообедать исполь-
зует вы биг, любых программного над то. Это 
большим обнаженного представляет бы. Вы ещё 
колёса определить, принять программистов те 
про. Его за денег разные обречены, их ста-
нет состояние случается них. Байты ведёте 
работал них на, вы дни полазить исправляя. 
То мог коду небольшой безусловно, ты тд туда 
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большим обнаженного представляет бы. Вы ещё 
колёса определить, принять программистов те 
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TeleVarieté
Ein Kessel Buntes
Federální kriminální ústředna žáDá, RaDí, InFoRmuje

Klub Mladých
Za chvíli večerníček
přestávka



The complete Vida  Character Set,
which applies to all thirty basic styles.  Monospace fonts doesn’t contain l igatures and proportional f igures.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ŋ Ð Ĳ Œ Ø Þ Á Ă Â Ä À Ā Ą Å 
Ã Ć Č Ĉ Ċ Ç Đ Ď É Ĕ Ě Ê Ë Ė È Ē Ę Ğ Ĝ Ģ Ġ Ĥ Ħ Í Ĭ Î Ï İ Ì Ī Į Ĩ Ĵ Ķ Ĺ Ľ Ļ Ŀ Ł Ń Ň Ņ Ñ Ó Ŏ Ô 
Ö Ò Ő Ō Õ Ŕ Ř Ŗ Ś Š Ş Ŝ Ș Ŧ Ť Ţ Ú Ŭ Û Ü Ù Ű Ū Ų Ů Ũ Ŵ Ý Ŷ Ÿ Ź Ž Ż Ǽ Ǿ a b c d e f 
g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ŋ ð ß ĳ œ ø þ á ă â ä à ā ą å ã ç ć č ĉ ċ đ ď é ĕ 
ě ê ë ė è ē ę ǵ ğ ĝ ģ ġ ĥ ħ í ĭ î ï ì ī į ĩ ı ĵ ķ ĺ ľ ļ ł ń ŉ ň ņ ñ ó ŏ ô ö ò ő ō õ ŕ ř ŗ ś š ş ŝ ș ŧ 
ť ţ ú ŭ û ü ù ű ū ų ů ũ ŵ ý ŷ ÿ ź ž ż ǽ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
æ ŋ ð ss ĳ œ ø á ă â ä à ā ą å ã ç ć č ĉ ċ đ ď é ĕ ě ê ë ė è ē ę ǵ ğ ĝ ģ ġ ĥ ħ í ĭ î ï ì ī į ĩ ı ĵ 
ķ ĺ ľ ļ ł ń ň ņ ñ ó ŏ ô ö ò ő ō õ ŕ ř ŗ ś š ş ŝ ș ŧ ť ţ ú ŭ û ü ù ű ū ų ů ũ ŵ ý ŷ ÿ ź ž ż ss 
ff fb fh fi fj fk fl ft ffb ffh ffi ffj ffk ffl g sp st ct � št čt Th a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t 
u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 
2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9           0 1 2 3 4 5 6 7 
8 9   2 3   6   9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 $ ¢ £ ¥ ƒ € # ¤ % ‰ ⁄ ^ ~ · + ± < = > 
| ¦ × ÷ − ∂ µ π Δ ∏ ∑ Ω √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≤ ≥ ◊ ¬ ℮ ℓ ° ª º _ — – - ‘ “ “ « ‹ › » ‚ „ ” ’ ‘ , . : ; … ? 
¿ ! ¡ ( ) [ ] { } / \ * • § † ‡ ¶ © ® ™ @ ¼ ½ ¾ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ⅓ ⅔      & ¹ ² ³ ´ ˘ ˇ 
¸ ˆ  ¨ ˙ ` ˝ ¯ ˛ ˚ ˜       ¯ ← → ↑ ↓ ↖ ↗ ↙ ↘ ˘ ˙ ˚ ˛ ˜ ˝ Ё Ђ Ѓ Є Ѕ І Ї Ј Љ Њ Ћ 
Ќ Ў Џ А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я а б в г д 
е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я № ё ђ ѓ є ѕ і ї ј љ њ ћ ќ ў џ Ґ ґ
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