Dobrý den,
před vámi je velice důležitý úkol, název operace zní „SZ MODUL PŘED ZÁVODEM“. V nejbližší době
se vaše skupina pomocí stroje času přemístí do minulosti a to do roku 1898, místo určení oblast
Klondike. Vašim úkolem bude nalézt a kontaktovat nejen naše pracovníky CERNu, kteří podstoupili
cestu do minulosti před vámi, a bohužel o nich nemáme žádné zprávy, ale především zjistit kde se
v této oblasti nachází americký vynálezce Nikola Tesla a toho také kontaktovat. Jakmile se váš tým
zdařile přemístí do roku 1898, najděte toto místo, souřadnice 49.4950161N, 16.6864300E a čekejte
na další pokyny.
Váš tým (postupující družina), musí v termínu do 5. 6. 2015 splnit následující úkoly, které budou
hodnoceny.
1. Sestrojit stroj času – přenašeč T215X ve kterém bude umístěna součástka, kterou jste
obdrželi (musí být vidět na záznamu – dále v textu)
2. Natočit záznam vašeho přenosu v čase, který bude mít délku max. 1min. a 30 sek.
(dodržení času bude také hodnoceno)
3. Celá akce (přenos časem) – musí být provedena na veřejném místě (náměstí, nádraží,
apod…)
4. Teď už se nejedná o utajený experiment, a proto se přenos musí uskutečnit za účasti
veřejnosti. (určitě je to ve vašem městě, v obci vůbec první přenos do minulosti a proto by
se mělo jednat o velkou slávu.)
5. V záznamu by mělo proběhnout i představení vašeho průzkumného týmu.

Aby celá operace mohla být dobře ohodnocena, musí se prokazatelně splnit všechny tyto body!
Tento záznam nahrejte na USB flash disk a předejte pracovníkům CERNu, které zkontaktujete na
uvedených souřadnicích v roce 1898. Záznam musí být funkční!
Veškeré dotazy můžete směřovat na e-mail odborného kontaktního pracovníka RTDr. Ing. Karla
Němce : cern.sz2015@gmail.com, a nebo je k dispozici tel. číslo: 737887170.

Hodně zdaru všem týmům a mnoho úspěchů v roce 1898 přeje
generální ředitel
Rolf-Dieter Heuer
C.E.R.N.

