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M.A.R.S. 
2319 



Píše se rok 2319. Počet obyvatel světa dosáhl limitní hranici 38 

miliard. Přírodní zdroje planety země jsou téměř vyčerpány. 

Mezinárodní společnosti postupně přerostly do obřích rozměrů 

a jejich ekonomický a politický vliv přesáhl moc samotných států. 

Další expanzi brání naprostý nedostatek nerostných surovin 

a rivalita konkurentů dlouhodobě roste. Nedávný pokrok 

v meziplanetárním cestování však umožnil rentabilní těžbu a výrobu 

na Marsu. Pět superkorporací investuje enormní zdroje do tohoto 

projektu. Je to první šance v posledních desítkách let o to 

převážit hypotetické váhy moci na svou stranu. Je zřejmé, že jsou 

schopni pro vyřízení konkurence všeho, a tak je na oběžnou dráhu 

Marsu vyslána i menší flotila spojeneckých armádních sil k udržení 

práva a pořádku. Máš pocit, že pro tebe na Zemi již není místo? 

Nemůžeš nalézt uplatnění? Máš odvahu opustit starý svět a vzít 

svoji budoucnost do svých rukou? 

 

To je chvíle pro tebe! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Termín služby: 
 
7. - 28. 7. 2018 
21. - 28. 7. 2018 (vědecký tým) 
 

odlet: 
 
Sobota 7. 7. 2018  
Lužánky 
0800 
 
Vědecký tým přivezou  
rodiče na základnu 
 

náklady: 
 
4200,- Kč 
1800,- Kč (vědecký tým) 
 

NÁVRAT: 
 
Sobota 28. 7. 2018 
Lužánky 
1700 
 



ubikace: 

 
Zaměstnanci korporací jsou ubytováni po dvou v kójích. A to 

přímo na povrchu planety Mars. Strava je zajištěna 

kantýnou, která je soběstačná. Jídla jsou z recyklovaných 

zdrojů a podávají se pětkrát denně. Korporace jsou povinny 

zajistit zvláštní potřeby zaměstnanců na stravu, ale jen 

v případě, že tyto nároky oznámí dopředu.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smluvní podmínky zaměstnanců: 

 
• Členství ve 176. PTO Vlčata 

• Bezproblémové absolvování nejméně tří vícedenních akcí 

• Zdravotní způsobilost 

• Včasné přihlášení a zaplacení (VS obdržíte po 

přihlášení) – viz. níže 
  



SCHŮZKA zástupců: 
 

Informační schůzka k TÁBORU proběhne na tradičním místě, 

čas bude upřesněn účastníkům v průběhu května. Očekáváme 

účast zejména rodinných příslušníků, ale i samotných 

zaměstnanců. Cílem je rozptýlit případné obavy a vyjasnit 

si některé nejasnosti. 

 
 PŘIHLÁŠKY: 
 

Přihlášení na misi se uskuteční na webu 

www.vlcata.cz a současně v IS Lužánek:  

   

Odkaz: https://www.luzanky.cz/Pobytove-tabory/M-A-R-S 

Heslo: vlcata 

Je třeba mít profil na webu www.luzanky.cz 

V profilu přidáte příslušného zaměstnance korporace. 

 

Pokud si nebudete vědět rady, pište na zokej@luzanky.cz 
 

EKONOMICKÉ PODMÍNKY: 
 

V ceně mise jsou zahrnuty náklady na ubytování, stravu, 

inventář, dopravu na misi a zpět, dále také materiál 

nezbytný pro plnění úkolů na misi. 

Platbu uhraďte podle pokynů, které obdržíte mailem po 

přihlášení. 

Pokud hradí poplatek jiná korporace, vyžádejte si platební 

info od Katky či Žokeje. 

 
 
 
  

http://www.vlcata.cz/
https://www.luzanky.cz/Pobytove-tabory/M-A-R-S
http://www.luzanky.cz/


Povinná výbava: 

 
základní vybavení 

spacák (dostatečně teplý, noci bývají chladné), deka pro 

velké zmrzlíky, polštářek, karimatka (ne alumatka), funkční 

baterka s náhradními baterkami, jídelní náčiní, hrníček na 

pití, příbory, utěrku (kvůli kontaminačním problémům nebude 

navrácena), zavírací nožík, pláštěnka, deštník (na pobíhání 

po základně). 
 

obuv 

pevné turistické boty, tenisky, pro menší děti holínky, 

sandálky, nebo jinou nášlapnou obuv (co jde lehce nasadit, 

když se jde člověk v noci vyčůrat). 
 

oblečení 

spodní oblečení v dostatečném počtu, oblečení na léto i na 

zimu – klidně i teplou čepici a rukavice, dostatek ponožek, 

plavky a pro neplavce rukávky a nafukovací balóny atd. na 

řádění v rybníku), na každý týden 

maximálně dvě trička a jednu mikinu, jedny dlouhé a jedny 

krátké kalhoty. 
 

hygiena 

jeden ručník na týden, 

plus osušku (kryté 

jezero v rekreační 

části zařízení), 

hygienické potřeby 

(kartáček, kelímek na 

zuby, pastu, nelze použít standardní mýdlo a šampón – je 

nutná speciální verze, která je bez následků odbouratelná, 

nebo bude používat naše nakoupené EKO prostředky), 

prostředky proti slunci (opalovací krém, sluneční brýle, 

pokrývku hlavy), repelent.... 
 



ostatní 

oblíbeného plyšáka, nadepsané dopisní obálky a známky, 

kapesné dle vlastního uvážení. Vzhledem k omezené kapacitě 

zavazadlových prostor je z důvodu lepší 

skladovatelnosti a jednodušší přepravě možné s sebou vzít 

pouze 2ks normovaných zavazadel a 1ks nenormovaného 

zavazadla. Přesné podmínky, zejména pak rozměry normovaných 

zavazadel a souhrnná váha bude upřesněna na informační 

schůzce. Drahé věci nejsou doporučeny, hrozí jejich zničení. 

Organizátor nenese za tyto věci žádnou odpovědnost. Na Marsu 

není mobilní signál. Mobilní zařízení budou zabavena. Máte-li 

potřebu telefonického kontaktu, vyřešíme vše individuálně. Na 

základně bude k dispozici jeden homologovaný komunikační 

prostředek, v omezené míře využitelný. Je zajištěný 

pravidelný poštovní kontakt. K doplnění vybavení využijte 

voucher (viz. níže). 
 

Uniforma: 
Kluci: základ je černé tričko – spíš uplejší než plandavé 

(bude se upravovat), a černé kalhoty (dlouhé + možná 

varianta kraťase. 

 

Holky: černé legíny (upnuté rifle) + k tomu černé tričko – 

opět uplejší než volné (bude se upravovat), krátký rukáv 
  



CO S SEBOU NA SRAZ: 

 
Následující doklady jsou nutné pro nástup na misi: 
 

➢ zdravotní posudek lékaře, z něhož vyplývá, že se 

účastník může mise zúčastnit (formulář bude na 

stránkách) 

 

➢ očkovací průkaz (stačí aktuální fotokopie) – mám ty 

z loňského roku, nové potřebuji jen ty, co u nich 

došlo k nějakému očkování 

 

➢ průkaz zdravotní pojišťovny (stačí aktuální fotokopie, 

a pokud nemáme z celoroční činnosti) – také je máme u 

sebe, potřebujeme jen u těch, co pojišťovnu měnili. 

 

➢ List účastníka (formulář obdržíte po odevzdání závazné 

přihlášky) 

 

➢ (případně) fotokopii lékařské zprávy při zdravotní 

komplikaci dítěte 

 

Bez těchto dokladů nebude účastník na misi přijat. Na srazu 

rovněž předáte zdravotníkovi léky, které užíváte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



DOTAZY A PŘIPOMÍNKY: 
 
Mates  +420 728 369 913,  mates.mobil@gmail.com (Hlavní vedoucí) 

Žokej  +420 602 476 796,  zokej@luzanky.cz (ekonomika) 

Katka  +420 602 883 121,  katka@luzanky.cz (pláštěnky a jídlo :-) 

Nelka  +420 774 644 066,  vicherkovanela@gmail.com (zdravotník) 

Adam  +420 602 352 924,  a.vyklicky@gmail.com (co vás napadne) 

Majkl  +420 728 783 131,  slamamich41@gmail.com (program) 
 

− na schůzkách, oddílových výpravách při srazu či návratu, na Informační schůzce 
 
 

VZOROVÁ ADRESA: 

 
LPT VLČATA Brno 

velitel Petr Lidmila 

Člunek 

POSTE RESTANTE 

378 61 Člunek 

 

Vzhledem k vzdálenosti Marsu bude umožněno hromadné zasílání pošty. Blíže na schůzce. 
 

 
  



 


