LEGENDA O U6
Historie objektu U6 je spjata s počátkem 19. století, kdy se předchůdci pana Továrníka
rozhodli v těchto místech vybudovat železářský závod. Je naprosto přesně zaznamenáno, že v roce 1830 zde byla zapálena první pudlovací pec, která byla pojmenována podle jednoho ze zakladatelů, Rudolfova pec. V Továrně se vyráběly kolejnice pro Severní
dráhy Ferdinandovy, kotle i mosty a to vše za pomoci vodního, později parního a ještě
později elektrického pohonu! V Továrně probíhal vědeckotechnický vývoj, ale kolem ní
se proháněly dějiny lidstva samého,….
Důkazem o důležitosti Továrny je například nálet amerických letounů na konci 2. světové války, který ji značně poškodil. A nezabránil tomu ani geniální nápad pana Továrníka, který nechal postavit její věrnou maketu. Ta stála v polích u Opavy proto, aby
zmátla spojenecké bombardéry!

KDO JE DUCHÁČEK?
Jméno: Karel, Kryšpín, Leonardo
Příjmení: Ducháček
Datum narození: přesné datum si
nikdo nepamatuje
Místo narození: Volkswagen T1,
v komunitě hippies
Výška: 163-173 cm, podle toho, kdo
měří
Váha: akorát
Velikost nohy: 39
Zaměstnání: pomocník a hromosvod pana Továrníka
Záliby: jídlo, dechová hudba, chov
hydrokrys
Stav: svobodný, bezdětný, věrný
panu Továrníkovi

KDO JE PAN TOVÁRNÍK?
Jméno: Továrník
Příjmení: neuvádí se, všichni znají
Datum narození: udává časový interval mezi objevem parního stroje
a ropnou krizí
Místo narození: objekt U6
Výška: 190 -196 cm závislá na
vlhkosti a náladě
Váha: dostačující
Velikost nohy: 46
Zaměstnání: hybatel vědeckotechnické revoluce, objevitel, vynálezce
a majitel vědeckotechnického
komplexu.
Záliby: klasická hudba, štrůdl a
plachtění
Stav: zadán, neznámo kým

Ale rok 1944 nebyl pro Továrnu, ani pana Továrníka datem nejtragičtějším. Vše destruktivní, mělo teprve přijít! V roce 1945 byla totiž Továrna znárodněna, vyvlastněna a časem i rozdělena na části!
Pan Továrník a jeho tým nejlepších mozků doby vyhodnotil situaci tak, že pro další
rozvoj vědy bude nevyhnutelné, stáhnout se do ústraní, konkrétně do podzemí. A tak
v naprostém utajení přesunul své laboratoře a vědecká pracoviště do katakomb pod samotnou Továrnou. Skryt před světem, s neutuchající pílí pokračoval ve svém výzkumu.
Citlivá čidla čtyři desetiletí hlásila, že doba svobodným myšlenkám nepřeje. Výzkumný
tým, samozřejmě mimo pana Továrník a jeho věrného pomocníka Ducháčka přirozeně
stárnul, ale nebyl obnovován. Až rok 1989 přinesl nad Továrnu čerstvý vzduch a pan
Továrník se rozhodl vyjít z utajení a doplnit svůj vědecký tým geniů.
A tady se opět projevila nezměrná inteligence pana Továrníka. Vymyslel jednoduchý
a dokonalý systém výběrového řízení do jeho „Ligy výjimečných mozků“. Jeho genialita
spočívá v tom, že se ho můžete zúčastnit i vy! Následující stránky jsou přípravou i cvičným testem pouze pro vás.
Neváhejte a otočte na další stránku!
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