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Mars oneDlouho jsme 
pečlivě vybírali 
účastníky našeho 
výcviku „Mars 
one“. Jsou to ti 
praví, kteří osídlí 
jako první planetu 
Mars. Každý z Mars. Každý z 
nich má totiž svou 
speciální 
schopnost díky 
které je 
nepostradatelnou 
částí celého týmu.
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Neděle 
Seznámení  kosmonautů při podpisovce



Na Zemi spadla tajná 
zásilka. Červená jako 

Mars, ukrytá v zeleném 
obalu... meloun!



Při cestě ke spadené raketě 
jsme přišli o jednoho 
kosmonauta, kterého 
zneškodnila kopnutím 

srnka. Další kosmonauté
byli pobodáni vosami. 
Zbytek kosmonautů se 

snažil navzájem vyřadit  v 
boji šiškami. 

Pondělí

boji šiškami. 

Zjistili jsme, že v lese 
je lepší se chovat tiše 

a pozorně. 





Sladění týmu na běžkách   Sladění týmu na běžkách   



Úterý 
Ve hře SMS jsme si vyběhali písmena 

k odeslání zprávy z Marsu a snažili 
se vymyslet nejlepší strategii 

týmu.

Síla začít znovu a 
nevzdát to se nevzdát to se 
vyplatila při 

dopravě tenisáku 
z prudkého svahu  
pomocí korýtek. 

Naštěstí jsme měli 
více pokusů, ne 

jako posádka 
Apollo 13. 



Odpolední bazén a skvělá schovka v lese 

• Večerní návštěva Marka a Milana (náčelník 
horské služby), která nás připravila na zítřejší 
velké putování po horách. 



Středa – velké putování k raketě
Autobusem z Bumbálky na Špindlerovu boudu, a 

potom až do večera pěkně po svých...



Dívčí a Mužské kameny - Raketa



Labská bouda – Pančavský vodopád - řopík



Putovní kameny

na řopíku

u medvěda



Medvědín - Bumbálka



Čtvrtek
Vyprávěcí kruh – kvíz – mapy z výletu



Děravé trubky  – Číselná hra v lese



Pátek - Vesmírné plátno



Rakety - Fotoateliér



Triatlon s Tomášem Slavatou

Tomáš se s námi přijel 
podělit o svůj 

strhující životní 
příběh. 

Dětem připravil Dětem připravil 
triatlonový závod, 

ve kterém si 
vyzkoušely svou 

zdatnost v plavání, 
jízdě na kole a 

běhu.   
http://tomasslavata.cz/



1. disciplína - plavání



2. disciplína – jízda na kole



3. disciplína - běh



Vyhlášení výsledků a předávání medailí, diplomů 
a dárků od Tomáše



Večerní disco party a hra Poklička



Sobotní rozloučení

Všichni účastníci kosmického výcviku byli vybráni pro osídlení Marsu. Aby bylo 
toto nové místo co nejkrásnější, rozhodli jsme se ještě předtím zkusit zlepšit 

život na Zemi. Když chcete něco změnit, musíte začít u sebe. Proto každý 
kosmonaut získal osobní zprávu, která ho může na jeho cestě inspirovat. Posílili 

jsme schopnost fungovat ve skupině, protože kamarád je ten nejlepší 
spolupracovník na Marsu i na Zemi.   



Rakety a poslední schovka





Po skončení tábora jsme zjistili, že zřejmě někteří 
členové posádky nedodržovali zákaz mobilních 
telefonů na výcviku, a tak jsme byli sledováni 
americkou NASA, která spustila projekt Mars 2020 a 
vypustila do vesmíru rover Perseverance, který právě 
míří na Mars. 


