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Jarní prázdniny se letos nesly ve znamení mafiánů v Chicagu. Na začátku jsme se v neděli rozdělili do tří rodin 
pomocí hry Městečko Chicago usíná. Každý dostal lísteček na čelo a hledal si svoje souputníky na celý týden. 
Nakonec se rodiny Morello, Corleone a Salieri zdárně daly dohromady. 

Hned vzápětí je čekal první úkol – najít body mafiánského desatera, kterým se 
rodiny musely celý týden řídit. Mafiánské desatero si musely děti zapamatovat 
a na konci trasy je dát správně dohromady. Večer jsme si ještě zahráli několik 
seznamovacích a zábavných her jen tak pro radost. 

Protože mafie má své kořeny v Itálii, musely rodiny v pondělí 
ráno zapojit své mozkové závity a potrápily se u hry Italské 

relikvie. Po celé základně byly poschovávané různé obrázky s italskou tématikou. Prvně 
si je děti musely nanosit, a pak zkusily přijít na to, co na obrázcích je. 

Následoval mafiánský přijímač, který se skládal z 5 stanovišť – 
střelbini na maketini (střelba z airsoftové zbraně na terč), skokini a 
přískokini (skákání se svázanýma nohama), uličkini obratnoso 
(slalom se lžičkou a pingpongovým míčkem), orientini v terénóso 
(azimutový závod s buzolou) a provazo-prolezectvíni (skákání přes velké švihadlo).  

Odpoledne dostali naši mafiáni první pořádný úkol. Museli zajistit kódy, které se ztratily 
při poslední akci. Dvanáctičíselné kódy s písmenky a pomlčkami jsme si museli 
zapamatovat a donést zapisovateli. Jakmile jsme měli kódy, mohli jsme pokračovat 
v mafiánských akcích. 



K mafiánské činnosti neodmyslitelně patří vybírání výpalného. Děti dostaly lepíky a zabíraly si pro sebe 
obchody v okolí. Čím více lepíků, tím větší vliv rodina získala v obchodě.  

Večer jsme si zalezli do sauny a pak jsme se pustili do kreativní činnosti. Malovali jsme si obrázky na sklo, 
začali jsme jenom výběrem šablony a jejím obkreslením na skleněný rámeček. 

V úterý ráno nás čekala další zkouška. Policie nás zatkla a po dvou až třech nás svázala pouty. Při útěku 
z vězení jsme si museli vyzvednout osobní předměty, které nám zabavili – třeba 
občanku, levou botu, kabát nebo poukázku na masáže. Komu se to podařilo, 
mohl vězení opustit. Přitom nás ale policajti opakovaně zavírali zpátky do cel. 

Abychom si opět připomněli italské kořeny, naučili jsme se základy italštiny. 
Skupiny dostaly česko-italské slovníčky, štafetově si nanosily slovíčka a pak jsme 
se je společně naučili. Následně jsme se naučili základní šifry, které se nám hodily 

v následujících dnech. 

Odpoledne jsme zjistili, že v Chicagu selhala doprava zbraní k mafiánským 
rodinám. Museli jsme si tedy dojít pro zbraně do Detroitu, a tam na nejvyšším 
vršku Kobylí hlavě jsme museli překonat policii a zbraně si nasbírat. 

Večer jsme si vybarvili připravené obrázky na skle. Pak jsme 
si pustili film – promítali jsme filmy z výprav z loňského roku. 

Ve středu dopoledne jsme se vydali zkontrolovat „místa zájmu“ – podniky, místa setkání 
s informátory a práskači a další. Tam nás čekaly zašifrované informace, které jsme si 
vyzvedli spolu s penězi. Zprávy jsme pak museli vyluštit. 

Odpoledne jsme vyráběli alkohol, abychom v našich klubech a hospodách měli do 
podávat. Nanosili jsme si suroviny a podle receptů nám pak v destilérkách vyrobili finální 
produkt. Vydělali jsme si něco mezi 200 a 300 dolary. Pak jsme si sháněli auta do garáže. 

Abychom měli záložní pro případ nouze, sbírali jsme vždy dvě do páru. Autíčkové pexeso nám dalo docela 
zabrat, protože některá auta si byla fakt podobná. 

Večer jsme zahráli mafiánské Riskuj!, pak jsme si opět dali saunu a vyráběli jsme si zrcátka a odznáčky. 

Ve čtvrtek nás čekalo nepříjemné překvapení. Do Chicaga dorazila nepřátelská mafie 
z New Yorku. Prvně jsme museli poznat, jak ti divní mafiáni vlastně vypadají. Museli jsme 
je najít v lese, kde byli naposledy spatřeni našimi informátory, plížit se k nim, zapamatovat 
si, jak vypadají a podat zprávu. Jakmile jsme měli popisy hotové, vydali jsme se hledat další 
mafiány, kteří se zatím rozšířili po celém městě. Byla tam celá hromada gangů s mnoha 
členy, a museli jsme zjistit, jak vypadají, sepsat dokumenty a poslat je na FBI, abychom je 
společně vyhnali z města. 

Odpoledne jsme se na cizáky vrhli po hlavě. Zabarikádovali se ve skladu, který jsme se 
pokusili vyhodit do vzduchu. I když se bránili statečně, na nás 
neměli! 

Pak jsme si jen tak pro zábavu hru vyzkoušeli tým proti týmu, zahráli jsme si i na 
schovku a běhací hry. Poslední velkou hrou venku byl Boj na život a na smrt, kdy 
jsme si navzájem vytrhávali ocásky v podobě šátků. 

Večer jsme strávili hraním aktivit, a pak jsme měli 
rozlučkovou párty s dobrotami, hudbou a balónky. 

V pátek dopoledne jsme si sbalili, uklidili, vyhlásili jsme výsledky a po výborném 
obědě jsme se vydali domů. 


