
 

Odvážná kadetko, statečný kadete, 

 

byl/a jsi přijat/a na základě zdlouhavého výběrového řízení ke specializovanému výcviku, jehož cílem je z vás 

udělat špičkové odborníky ve všech oblastech potřebných pro náročnou kolonizaci a teraformaci planety 

(teraformace = přizpůsobení životních podmínek na Marsu tomu, co známe z planety Země). Během 

následujících týdnů každé pondělí obdržíte zadání nových úkolů, které tě budou ve tvém výcviku posouvat 

dále a dále, až do toho okamžiku, kdy budeš připraven/a na cestu na Mars. Následně tě pozveme do naší 

základny, kde proběhne dokončovací fáze přípravy na vesmírnou misi, na níž vyrazíme v druhé polovině 

července. 

 

1. Vymysli si své motto, které tě bude motivovat v pokračování ve výcviku. Např.:. Jsem rychlejší než 

šnek, Jsem lepší dnes než včera, Nebojím se jít do tréninku plnou parou, Chci se dostat tam, kam se 

žádný pozemšťan/ka nedostal. Do nekonečně a ještě dál! 

 

2. Zapoj se do týdenní výzvy. Každé pondělí přijde e-mailem a zároveň se objeví na střediskových 

stránkách skaut-lisak.cz/misemars Aktuální výzva je hned pod tímto boxem. 

  

3. Na stejné stránce najdeš i odkaz na formulář, kam můžeš odevzdávat výsledky svého snažení! Využij 

toho, napiš co jsi všechno splnil, získáš tak body, které ti pomůžou v Misi na Mars v červenci! K tomu 

můžeš svoje snažení porovnat s ostatními v pravidelně zveřejňovaném žebříčku.  

 

4. Pokud chceš, aby ti zprávy přicházeli přímo na tvůj email, zašli svůj mail na taury@skaut-lisak.cz  

 

 

Jistě tě už zajímá, jakou výzvu jsme si na tebe pro tento týden přichystali. Tak tedy bedlivě čti. Blíží se 

Velikonoce, a proto tě ani nemůže překvapit, že se bude speciální výzva týkat zrovna tohoto svátku. Níže je 

seznam úkolů, za které získáš své první body. A protože je to první speciální výzva, tak jsme se rozhodli ti 

dát čas na splnění až do 9. dubna. Nejdříve si vyber úkol, který se ti líbí nejvíce. Nemusíš je dělat postupně 

ani všechny. Hlavně nebuď lenoch. 

 

 

1. Upleť si vlastní pomlázku. (5b) 

2. Ozdob vajíčka technikou, kterou jsi ještě nikdy nezkoušel/a. Např. uvař je v cibulových slupkách nebo 

s řepou, omotej se bavlnkami, ozdob je ovesnými vložkami, obal je v novinách, ozdob je voskem… 

(5b) 

3. Pošli někomu velikonoční dopis nebo pohled. (10b) 

4. Vydej se aspoň na 5 km (skauti: 8 km) dlouhou procházku. 

5. Vyfoť 4 jarní květiny a pojmenuj je. (15b) 

6. Natrhej větvičky s kočičkami, dej si je do vázy a nazdob je třeba pentlí. (5b) 

7. Odpověz: Co bys udělal/a, kdyby ses při pečení velikonočního beránka popálil/a o horký plech? (5b) 

8. Jeden den vydrž bez sladkostí a pochutin. (10b) 

9. Přichystej pro rodinu snídani (10b) 

 

 

Tak hodně štěstí s plněním bodů. A nezapomeň vyplnit do 9.4. dotazník na stránkách střediska, jinak ti 

nebudeme moct tvé body uznat! 

S úctou, 

 

Taury Terraform Company (TTC) 

skaut-lisak.cz/misemars
mailto:taury@skaut-lisak.cz

