NADĚJáčEk
R O Č N Í K

Vzhledem k tomu, že letošní
tábor se nesl ve znamení Mafie, stručně si připomeňme pár
detailů z historie: Roku 1860
byla Sicílie připojena k Itálii.
Obyvatelé čelili útlaku a potřebovali ochranu. Nedostali ji od
oficiálních autorit, a tak vznikla
skupina místních obyvatel,
kteří vzali spravedlnost do
svých rukou. To je považováno
za začátek organizace, které se
později začalo říkat mafie.
Slovo mafie asi vzniklo ze starého sicilského přídavného
jména “mafiusu“, které má
kořeny v arabském mahjas.
Přeloženo: naparovat se, opovážlivost nebo odvaha. Mohlo
se také jednat o původní slovo , znamenající chudoba, bída, nouze. Ve staré toskánštině existovalo slovo malfusso:
nevěřící či zločinec. Jiný populární výklad říká, že slovo
MAFIA je složenina prvních
písmen z věty Morte alla Francia, Italia avanti!, volně přeloženo – „Zabijme všechny Francouze, Itálie vpřed!“ z doby,
kdy byla část Itálie pod francouzskou nadvládou. Mafie, je
v současnosti často označovaná za „skutečné pány“ Itálie
a říká si Cosa Nostra nebo-li
„naše věc“. Je tajnou společností se svými kořeny, které
právě
vznikly
na
Sicílii
v polovině 19. století. Historie
nám tak říká, že nestřídmá
nadřazenost vlád a útlak obyvatel často vede k jejich radikalizaci, na místo pokojného
života.

Chcete-li nám jakkoli
pomoci …
www.nadejeprovsechny.cz
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NADĚJE pro všechny, z. s.
Letní tábor pod Sněžníkem 2015
Toho srpnového nedělního rána jsme se
sešli, jako vždy na Svinovském nádraží,
abychom vyjeli směrem Chata U profesora.
Cesta vlakem-pendolinem a dvěma autobusy v tropickém dni byla náročná. K tomu
nás ještě čekal cca 2,5 km pěší přesun.
Dodržovali jsme zvýšený pitný režim a přestávky. Poté, co jsme dorazili na chatu,
bleskově vybalit plavky a ručník nebyl problém, krátké osprchování a rychle ponořit
svá těla do chladné vody bazénu. Odpoledne pomalu plynulo až do večeře. Na uvítanou jsme měli kuře na paprice a těstoviny.
Večer jsme byli pozváni do místnosti nad
hernou, kde jsme uviděli muže v obleku
a klobouku.Vedle něj ženu v dlouhých černých šatech. Dozvěděli jsme se, že muž je
Capo di Tutti
Capi, což je
hlavní šéf mafiánských rodin,
jemuž se ztratila dcera Sofi.
Žena byla jeho
consillieri - čili
poradce.
Všichni účastníci tábora byli rozděleni do
čtyř rodin: Brasco, Corleone, Gambino
a Kappolla, v jejichž čele bude Don. Capo
di Tutti Capi všem oznámil, že každý večer
bude vyslýchána jedna rodina, a když se
nic nedozví o své ztracené dceři, bude jeden člen rodiny mučen. Všem byly představeny podmínky týdenního pobytu. Dozvěděli jsme se i to, že v pátek bude velký sraz
rodin “Cosa Nostra“ spojená s hazardními
hrami. Na srazu bude každý potřebovat
platidlo nebo-li “zlaté“, a ty bude možné
získávat během celého týdne. Po první
schůzce všech rodin jsme se dívali na němé
filmy, grotesky, u kterých se všichni královsky bavili. Hygiena, pyžamo a spánek

v čistě povlečených postelích. Dobrou noc.
P.S.: Chcete vědět, jak se nám spí? Báječně!
Venku cvrkají cvrčci, bublá potok, ve kterém
i přes letošní sucho vydatně teče průzračná
voda. Za oknem létají světlušky, no prostě
romantika, jakou mezi paneláky nepotkáte.
Pondělní ráno bylo opět slunečné, i když
během svítání trochu pršelo. Snídaně ve formě párků či nabídky sýru, šunky, jogurtu,
zeleniny a domácí marmelády. V devět hodin
vyjíždíme poprvé na koních, vždy jede jedna
rodina, ostatní jdou za nimi pěšky, pak střídání. Za dopoledne jsme ušli 7,5 km. Slunce
pořád pálí a nás po návratu báječně osvěžil
meloun a hroznové víno. Na oběd jsme měli
polévku s pohankou a španělského ptáčka
s rýží. Nakupujeme dobroty v baru, venku
prší, odpočíváme. Než začne odpolední koupání a hry, vyrábíme doplňky na páteční
párty mafiánů. Kluci motýlky ke košili a dívky čelenky zdobené květinami a peřím.
Materiál na zdobení jsme dostali zdarma od
paní Šárky Hájkové - firma i-květiny, za což
jí velmi děkujeme. Výsledky naší práce uvidíte na fotkách z vlastního tvoření. Koupání a následná vodní hra měla úspěch. Jednotlivé rodiny lovily v bazénu plovoucí sáčky, ve kterých byly dopravní prostředky
ohodnoceny různým počtem bodů. Podle
počtu bodů budou večer rodinám přiděleny
zlaté. Na večeři byla pizza – tři druhy:
se salámem a kukuřicí, šunkou a sýrem,
šunkou a ananasem.

DĚKUJEME
Paní Šárce Hájkové, firma i-květiny
- za nezištnou podporu
formou věcného daru

STRÁNKA

Narozeniny slaví:

ZUZKA

TEREZA

Tábor Sněžník — pokračování
V sedm hodin večer začal první výslech rodiny Brasco. Podmínkou bylo slavnostní oblečení, slušelo to opravdu všem.
Došlo i na mučení jednotlivých členů rodiny, ale žádné
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jsme, že kdosi tvrdí, že má Sofi a chce po Capovi výkupné ve výši 1 milónu zlatých. Další soutěž probíhala opět

HLEDÁ SE SOFI

ve vodě. Štafetově jsme z vody lovili nafouknuté balonky, a pak ze dna zlaté peníze. Po skončení her následovalo volné koupání až do večeře, kdy jsme si pochutnali
na milánských špagetách. V sedm hodin jsme se opět
setkali s velkým Capem. K výslechu šla rodina Corleone.
Dozvěděli jsme se, že se hledá nebezpečný „GUSTAV“
a je na něj vypsaná odměna. Capo pak sdělil, že si ho
pozval na pomoc k výslechu rodiny Corleone. Vybral
kapitána rodiny Majkiho. Poslal ho nahoru do podkroví,

RODINA CORLEONE
RODINA BRASCO

informace o ztracené Sofi nebyly zjištěny. Teprve až po
požití séra pravdy Don Brasco prozradil, že Sofi byla viděna
ve 13 hod., jak jde 80 kroků na severozápad. Velký Capo
rozdělil odměny za celý den, rodiny dostaly další výtisk
táborových novin, které od prvního dne začaly vycházet.
V nich se všichni mohli dozvědět zajímavosti o 20. - 30.
létech 20. století, kdy vrcholil vliv mafie, jaké se promítaly
filmy a nechyběly ani bulvární zprávy. Nesměly chybět
informace o nezvěstné Sofi. Kdo chtěl, mohl se před
spaním podívat na přírodopisný film. Večerní hygiena,
převléct do pyžam a šup do peřin.
V úterý ráno nás budí sluníčko, snídaně ve formě švédských
stolů: šunka, ementál, máslo, dva druhy pomazánek, přírodní sýr, párky, vaječné muffiny, bílý jogurt, marmeláda,
kakaové kuličky, kukuřičné lupínky, vánočka, rohlíky obyčejné i sojové. Dnes opět vyjížďka na koních, ušli jsme
8 km. Odpočinek, oběd - uzená polévka s kroupami, švestková omáčka, uzené, bramborový knedlík. Během odpoledního klidu opět prší, a tak opravdu všichni jsou nuceni
odpočívat. Po svačině byly všechny rodiny na terase a luštily
zašifrovanou zprávu, kterou dostal Capo. Šárka pomocí šifrovací abecedy „semafor“ ukazovala jednotlivá písmena
a všichni se pak snažili zjistit, co se ve zprávě píše. Zjistili

ze kterého se poté ozývaly rány a Majkiho křik a hlas
Gustava… Majki byl ale statečný a nic o Sofi neřekl
(nemějte obavu, vše bylo jen hrané). Až po vypití séra
pravdy prozradil Don Corleone, že ve 13,05 viděl Sofi jít
50 kroků na sever. Nakonec byly rozdány odměny
za dnešní den a nový výtisk novin. Před spaním následoval volný program, kdo chtěl, mohl sledovat kreslený
film Madagaskar. Do postelí a spát.
Středeční ranní obloha je polojasná, ale pořád teplo.
Snídaně rozmanitá, chleba ve vajíčku, šunka, sýr,
marmeláda, jogurt,
kukuřičné lupínky,
vánočka, rohlíky,
tmavé
housky,
chléb, kakao, čaj.
Dopoledne jsme se
rozdělili na dvě skupiny. První zůstala u chaty, bazén,
odpočinek na terase. Druhá část se šla učit jezdit na
koni samostatně bez vodičů a po návratu se ještě stihli
před obědem taky ovlažit v bazénu. K obědu byla polévka s opečenou houskou, zapečené filé s bramborovou
kaší a dýňový kompot.

STRÁNKA

Odpolední klid jsme zakončili koupáním v bazénu
a plynule pokračovali v odpočinkovém středečním
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našla 16 lístečků, ze kterých jim vyšla pomluva, kterou
o nich ostatní tři rodiny šíří. Hnus! Takové lži!
Čas večeře se pomalu blíží, dukátové buchtičky s kré-

RODINA GAMBINO

programu barvením triček. Letos s mafiánským motivem. Kdo měl nabarveno mohl jít zpět k bazénu nebo
střílet z luku. Výuka střelby probíhala na hřišti a byl
o ni velký zájem. Barvení a střílení se protáhlo až do
večeře. Tradiční specialita domácí kuchyně - kynuté
borůvkové knedlíky sypané …. Neřekneme!!! :),
přijeďte k Profesorovi a ochutnejte, jsou výborné.

RODINA KOPPOLA

V sedm hodin pokračuje další výslech mafiánské rodiny Koppola, ale nové informace téměř žádné. Po séru
pravdy bylo sděleno pouze to, že Sofi byla viděla, jak
šla ve 13.10 140 kroků na východ. Večer jsme si zatančili na diskotéce a docela unaveni šli spát.
Čtvrtek ráno, obloha naprosto vymetená, snídaně opět
švédské stoly, vařené vejce, párek, šunka, měkký
a tvrdý sýr, marmeláda, med, jogurt, lupínky, kuličky,
vánočka, chléb, tmavé i světlé pečivo, čaj, kakao, džus.
Dopoledne opět projížďka na koních. Dnes jedeme
kolem bunkrů, které vykoukly z lesa, po nedávné místní vichřici. Vypadalo to jako na bojišti 2.sv.války. Koho zajímá vojenská historie, nacházíme se ve Staroměstské pevnostní oblasti, kterou vede naučná stezka.
Ušli jsme opět 8 km. Před obědem jsme se smočili v
bazénu, pak snědli výborný vývar s nudlemi a zeleninou. Jako druhý chod byla rýže s kuřecími nudličkami
se zelenou i červenou paprikou. Odpolední klid jsme
završili opět bazénem. Nutné byly pokrývky hlavy
a krémy na mazání, protože obloha byla docela bez
mraků. Poté, co jsme se dostatečně vymáchali, začala
odpolední hra. Hledání jednotlivých dílů skládačky
podle mapy. Ze skládačky vyšla fotka, asi hledané
Sofi?? Následovala soutěž ve vodě, kde každá rodina

mem - aúú - úžasné je, že vidíme do kuchyně a můžeme pozorovat, jak se čerstvé vonící buchtičky vyklápějí
z velkých pekáčů :)) Předtím se ještě strhla lítá bitva
ve vodě s míči nejrůznějších velikostí. Hladina se rozbouřila jako moře :). Po večeři byl výslech další rodiny,
tentokrát Gambino. Capo byl dnes velmi rozezlen.
V tisku byly pochybnosti o tom, zda “nevyměkl“.
K vyslýchání vybraného nešťastníka byl opět povolán
Gustav! Nahoru šla nebojácná Caina, která se nedala
zastrašit a nakonec Gustava zlikvidovala! Po séru pravdy byly řečeny další indicie o posledním pohybu Sofi.
Nakonec se strhla
hádka rodin kvůli vyřčeným
pomluvám. Capo slíbil, že to do zítřka vyřeší. Večer
byla na programu diskotéka a pak do hajan?? NE!! …
následovala stezka odvahy!! Kdo chtěl jít spát, šel na
kutě. Ostatní chodili postupně už za hluboké tmy
a padání perseid individuálně trasou odvahy. Někdo se
bál více, někdo méně, některé silné jedince se nám
podařilo trochu i vylekat, ale nebojte, všichni zvládli.
Páteční ráno bylo opět slunečné, bohatá snídaně,
poslední vyjížďka na koních. Obědvali jsme řízek
s kaší, polední klid, bazén, poslední vodní soutěž.
K večeři bylo rizoto, a pak příprava na večerní Cosa
Nostra párty! Všichni se „hodili do gala“ a začalo to.
Hrály se hazardní hry, zlaté se utrácely za slané křupání, drinky, v kosmetickém salonu apod. Překvapením
večera bylo nalezení Sofii na terase. Byla omámená
a zesláblá. Dozvěděli jsme se, že se uhodila o větev,
když hledala mafiánské tajné dokumenty a poklad.
Týden pak bloudila, než došla až sem. Zítra se společně
vydáme hledat to, co se jí samotné nepodařilo.
V sobotu po snídani jsme hledali v okolí chaty šifrovanou skládačku a poté, co jsme poskládali všechny nalezené dílky k sobě, luštily všechny rodiny morseovku.
Dozvěděli
jsme
se, kde se mají
rodiny sejít a hledat další zprávu,
která nám poskytne další indícii,
abychom mohli
pokračovat v hledání pokladu.

Děkujeme majitelům chaty U profesora za příjemné prostředí, srdečnost a výbornou
domácí kuchyni, která zaměstnávala většinu členů rodiny Matoušových.

STRÁNKA
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Tábor sněžník—závěr
Podle černobílé kresby jsme
hledali místo, na kterém byla
naposled spatřena Sofii. Cesta
vedla do kopce, loukou k velkému stromu. Tam jsme se pak
učili hledat směr pomocí buzoly a pak společně se Sofi krokoUČÍME SE S BUZOLOU vali jednotlivé
vzdálenosti.
Došli jsme ke skupině stromů, kde
jsme po chvíli hledání našli truhlu
s pokladem a dokumenty a dvě
archivní láhve šampusu. To, co
jsme se dočetli, navazovalo na to,
co nám řekl před svým odjezdem do
rodné země velký Capo. Bylo potřeba zvolit nové vedení a nové strážce POKLAD NALEZEN
tohoto místa pod Sněžníkem. Zvolili jsme rodinu, která se
o všechny skvěle stará od doby příjezdu, a to rodinu
Matoušovu, majitele chaty U profesora :). Všem vyhládlo,
a tak jsme se vydali na zpáteční cestu, poobědvali vepřovou kýtu na smetaně a knedlík. Po chvíli odpočinku většina
zůstala u bazénu a několika členná skupina vyrazila na
výlet k chatě
Paprsek. Tam
a zpět, ušli dohromady 19km!

BLBNEME
KOUPEME

CHODÍME

N eu vě ř it el n é!
K večeři byl
bramborový
PO 9km U CHATY PAPRSEK
guláš a večer
závěrečná diskotéka. Tančili a zpívali jsme, dokud síly
a hlasivky stačily. Báječné završení dnešního dne!
Nedělní dopoledne probíhalo ve znamení balení, úklidu
a posledního koupání v bazénu. K obědu byl špenát s výpečky a bramborovým knedlíkem nu a pak nastala smutnější chvilka, a to loučení.
Manželům Matoušovým
jsme předali poklad, poděkovali za všechno i za výbornou kuchyni, objímali se,
někteří uronili i pár slz
a slíbili si, že se za rok opět
LOVÍME BALÓNKY
uvidíme.
Ahoooooj!

JEZDÍME
VYRÁBÍME

FINTÍME

STŘÍLÍME

PÉŤA a paní MATOUŠOVÁ

Den 4. 8. 2015 nabyla právní moc
procesu v přejmenování občanského
sdružení na spolek. Tímto dnem náš
název zní

NADĚJE pro všechny, z. s.
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