
Členové a příznivci sdružení JAK?, výkvěte lidské společnosti.

Jistě si vzpomínáte, jak jsme se před necelými dvěma lety (na IQ víkendu) rozloučili v nedaleké 
budoucnosti  na Titanu,  měsíci  planety  Saturn.  Na Zemi  mezitím  zuřila  poslední  epidemie 
a vesmírná  prázdnota  byla  poslední  nadějí  na dostatečnou  karanténu.  Jen  několik  pečlivě 
vybraných,  nejlepších z nejlepších,  dostalo možnost  se takto zachránit.  Právě  na vás teď leží  ta 
zásadní odpovědnost: Nepromarněte odkaz vašich rodin, přátel a stovek generací úplně cizích lidí. 
Obnovte civilizaci pánů tvorstva k obrazu svému.

Ale po pořádku:
Život na Titanu se vám nezdá zrovna perspektivní, je tu zima (to si pamatujete), zásoby se tenčí 
a krajina je poněkud nudná. Naštěstí se vám podařilo získat od tajemných Ťamanů (tj. Titaňanů) 
mezihvězdný pohon (aniž jste je vůbec potkali).  Další  postup je tedy nasnadě. Sestrojit vhodné 
plavidlo s Ťamanským motorem, nabrat třetí kosmickou rychlost, opustit Titan a rodnou soustavu 
a najít  si  novou planetu k zabydlení.  K nabrání  rychlosti  vám pomůže gravitační  síla -  proletíte 
těžištěm soustavy, poblíž Slunce. Při té příležitosti si neodpustíte pozorovací průlet kolem Země 
(jednoduše pro jistotu, kdo ví jak to tam teď vypadá). Se startem je ovšem třeba počkat, až bude 
Země mimo meteory z roje Orionid, aby lodě nepřišly k úhoně. Navíc je velmi vhodné startovat 
ve chvíli,  kdy jsou současně aspoň na hodinu zatměny měsíce (Saturnu,  ne Titanu samozřejmě) 
Atlas a
Pandora. První dvě takové příležitosti už nestihneme, další taková šance bude popozítří zrána, tedy 
zhruba za dva a pětinu dne.

Teď už jistě tušíte, který pátek startuje další z našich prima víkendů (kdo ne, zaskočí na observatoř). 
Nezapomeňte si termín zaškrtnout v kalendáři  a dejte vědět i kamarádům, které byste chtěli  vzít 
s sebou. Jestli nemůžete v pátek, nevadí když se objevíte až v sobotu ráno.

O co půjde? Co bude jako na IQ víkendu a na Skřetovi a co ne?
– Jako minule, půjde o víkend plný různých her a napínavých dobrodružství.
– Tak jako vlastně skoro vždycky, nepůjde o fyzickou náročnost. Protože kdo má v hlavě, nemusí 

mít nohy, a čím víc tím míň. Bude záležet jen na vás, kdy použijete hrubou sílu a kdy zapojíte 
tvůrčí  fantazii,  logické  uvažování.  Velmi  důležitá  bude  i týmová  spolupráce.  Těšíme 
se na harmonii svalů a rozumu.

– Stejně jako minule, všichni členové posádky najdou uplatnění. I ti, co se sami necítí na záchranu 
lidského rodu (koneckonců, na to musí být taky aspoň dva).

– Narozdíl od minule lze očekávat teploty nad nulou (!!!).
– Od minule se nám také zlepšil odhad toho co se dá stihnout, tak věříme, že všichni dosáhnete 

svých cílů.
– Taky jsme oproti minule zařídili, že se většina z vás s největší pravděpodobností vyspí.
– Stejně jako minule se projdete v neznámém, ale za to krásném prostředí.
– Jinak to  bude  jak s čím.  Sobotní  denní  hra  nebude šifrovací,  ale  bude chytrá,  datový chleba 

nebude, ale hlad taky ne a noční hra bude překvapení. Podobně to bude i se vším ostatním - stejné 
a jiné, ale hlavně si to užijeme.

Orientace v minulých událostech ani znalost příběhu nejsou nutné a účast nijak
nepodmiňují. Předběžné  přihlášky  přijímá  Jiřík  na známém  mailu 
jiri.hajnik (zavinac) tiscali (tecka) cz co nejdřív  -  kapacita  víkendu je  omezená.  Další  informace 
se budete dozvídat průběžně z mailu a šuškandou, pokud k ní máte přístup.

Na všechny se už těšíme,
Jičip


