Vážení astronauté,
jak již byla většina z Vás informována prostřednictvím NAŠAbooku (http://youtu.be/5VGejyGFqv8), hrozí naší Zemi mimořádné nebezpečí. Meziplanetární raketa Kosmik 3 Jupiterské důlní společnosti zachytila nouzový signál z planety G115 vyslaný místním pozorovatelem OSP (organizace spojených planet) Wall-im na základě nezvyklé aktivity obranného
systému planety Země umístěného právě na planetě G115. Tento systém vybudovali před
mnoha lety na žádost OSP vědci hanácké společnosti Cadio jako nejsofistikovanější technologii své doby
sestávající ze zařízení automatické detekce nebezpečí pro planetu Zemi a odpalovacího zařízení ke zničení jakékoliv hrozby. Systém je dokonale chráněn neprostupným systémem vlastní obrany. Jedná se tedy o
naprosto dokonalé obranné zařízení. S nepatrnou závadou. Před několika týdny totiž zařízení, po desítkách let spolehlivé služby, vyhodnotilo jako největší hrozbu pro planetu Zemi Zemi samotnou. Namířilo na
ni svoji nejsilnější raketu a spustilo odpočet. Tento signál zřejmě zachytil profesor Wall-i i posádka
Kosmiku 3. Oba se však zřejmě stali obětí obranného mechanismu rakety. Podle dostupných zpráv v tuto
chvíli zbývá 768 hodin do odpálení rakety na naši planetu. Jediný, kdo může Zemi zachránit, jsme právě
my, astronauté smaragdové vesmírné agentury NAŠA! Tato veleobtížná akce získala vzhledem k okolnostem
přiléhavý název: MISE SMR–T14...
Proto vás všechny nyní povolávám, abyste se dostavili v čase 289 hodin do odpálení rakety do vesmírného
střediska Křekov, odkud odstartujeme na planetu G115 zachránit planetu Zemi a celé lidstvo!
Na seřadiště se prosím dostavte v odpovídající úpravě oděvu pro mezigalaktické cestování (dle vlastního
uvážení) a s odpovídající přilbou (ideálně vlastní výroby). Dále s sebou prosím přivezte a na seřadišti
odevzdejte následující povinné vybavení:
- pokud máte, jednu skleničku marmelády, ideálně domácí, na soutěž o nejlepší marmeládu od maminky
- minimálně jedno čistě bílé tričko bez nápisů (lépe ale dvě, na batikování a podobně),
- co nejvíce vybitých knoflíkových baterií (baterie do hodinek a podobných zařízení),
- jednu roli alobalu a jednu roli potravinové folie (průhledná, smršťovací),
- kleště k přestřižení drátu (budou se hodit při deaktivaci rakety).
PS: Nemusíte se obávat, nehrozí nám téměř žádné nebezpečí.
PPS: Nezapomeňte se rozloučit s rodinou a všemi přátely, kolegy, zvířaty...

