
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

DOLNÍ LOMNÁ 9.8. - 16.8. 2008 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Celotáborová hra: 
 
Motivace a cíle: 
 

Hra poprvé realizována na táboře dorostu v Dolní Lomné ve dnech 9.8. - 16.8. 2008. 
Účastníci tábora budou rozděleni do tří družin, které budou představovat skupiny z 
"Druhé strany". Jejich úkolem bude pátrat po tajemství ježka v kleci ze Stínadel. 
Tentokrát se děj bude odehrávat ve Stínadelské divočině. Hra bude mít celkem 7 
etap. Každá etapa v sobě bude skrývat motiv z knih Jaroslava Foglara Záhada 
hlavolamu a Tajemství Velkého Vonta. V každé etapě získá první družina 3 body, 
druhá družina 2 body, třetí družina 1 bod. 
Cílem hry je připravit účastníkům tábora pokud možno nezapomenutelné zážitky 
plné dobrodružství, podtrhnout téma k následnému zamyšlení, stmelit kolektiv a 
vhodnou činností naplnit čas strávený v táboře. 
 
 

Obsah: 
 
 
1. etapa: Žluté špendlíky a tajemná kresba 
               Přátelství a jeho cena (David a Jonatan) 
 
2. etapa: Kostel sv. Jakuba 
               Život proti proudu (Josef) 
 
 
3. etapa: Tajemství Tleskačovy kůlny 
               Odvaha a její podstata (Abigail, Daniel?)                
 
4. etapa: Papír ze stínadel v domě Raka 
               Význam naděje pro křesťany (Abraham) 

 
5. etapa: List stromu ginga 
               Láska k nepřátelům (Ježíš a jeho poslední chvíle) 
 
6. etapa: Souboj o Velké Vontství 
               První jako služebník ("Kdo chce být prvním, buď otrokem  
               všech) 

 
7. etapa: Mrtvý promluvil 
               Vzkříšení člověka a Boha (Lazar a Ježíš) 
 

 

 

 



1. etapa: Žluté špendlíky a tajemná kresba 
               Přátelství a jeho cena (David a Jonatan) 
 

 
Motivace: (Záhada hlavolamu, 7. kapitola) 
 
Čas hry: cca 2-3 hodiny 
 
Místo k realizaci: les, skála, potok s mostem 
 
Pomůcky: zprávy, křídy, šipky, terč 
 
Průběh hry: 
 
V lese nad táborem bude pro každou družinu uschována zpráva, na níž budou z 
jedné strany jména chlapců z Rychlých šípů: Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra 
Hojer, Rychlonožka, Červenáček. Ze strany druhé bude napsána zpráva. Ta bude 
zašifrována a šifra bude sdělena družině v táboře potom, co vedoucímu sdělí jména 
chlapců Rychlých šípů. 
 
Zpráva: 
Jděte po směru šipek na žlutém papíře až narazíte na kresbu ježka v kleci. U 
něj se dozvíte další postup. 
 
Šifra: 

A = 1 I = 15 N = 29 T = 42 Š = 60 

B = 4 J = 18 O = 33 U = 44 É = 70 

C = 7 K = 20 P = 35 V = 47 Ř = 80 

D = 10 L = 24 R = 38 Z = 49 Í = 90 

E = 13 M = 26 S = 41 Ě = 50 Ž = 99 

 
18.10.50.42.13..35.33..41.26.50.38.44..60.15.35.13.20..29.1..99.24.44.42.7
0.26..35.1.35.90.80.13..1.99..29.1.38.1.49.90.42.13..29.1..20.38.13.41.4.44.
.18.13.99.20.1..47..20.24.13.7.15..44..29.50.18..41.13..10.33.49.47.90.42.1
3..10.1.24.60.90..35.33.41.42.44.35.. 
 
Pak družiny půjdou ke skále nad táborem, kde bude nakreslen ježek v kleci. Pod 
ním bude vzkaz: Jeden z vedoucích na vás v okruhu asi 50 m čeká. Najděte ho, dá 
vám další úkol. 
 
Vedoucí dá družině biblický úkol. 
Biblický úkol: Najděte v knize KJABUA verš, ve kterém se vyskytuje slovo 
PŘÁTELSTVÍ. 
 
Bude rozstříhaný na jednotlivá slova:  
NAJDĚTE      V      KNIZE      KJABUA    VERŠ    VE    KTERÉM    SE    VYSKYTUJE    
SLOVO    PŘÁTELSTVÍ 
 



(Řešení: Jakub 4,4: Proradná stvoření! Což nevíte, že přátelství se světem je 
nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem 
Božím.) 
 
Po předání správné odpovědi budou vysláni na parkoviště, kde je bude čekat další 
úkol: 
Družiny budou muset naházet do připraveného terče šipky až po určený součet 
bodů (100). 
Po dosažení tohoto součtu jim bude předána zpráva, kde najdou poslední úkol 
dnešní etapy.  
Zpráva bude ve stylu hádanky: 
"Následující úkol hledejte tam, kde beton a asfalt vodu překrývá a zpráva pak 
na vzduchu vůbec není..." 
 
Zpráva bude schována pod mostem dole u parkoviště. Bude to opět biblický úkol. 
 
Biblický úkol 2: Jaké znamení si při loučení smluvil Jónatan s Davidem, aby mu 
dal najevo, jestli se může vrátit nebo že se jejich cesty rozcházejí? Kde se o 
tom v Bibli píše? 
 
Při obtížích s hledáním správné odpovědi bude možno dát družinám tyto nápovědy: 
Nápovědy: 1. Knihy Samuelovy (po 10 minutách) 
                  2. První kniha Samuelova (po 10 minutách) 
                  3. Dvojciferná kapitola (po 5 minutách) 
                  4. Kapitola, jejíž ciferný součet - součet číslic v číslu kapitoly - je dvě.  
                     (po 5 minutách) 
                  5. 20. kapitola (po 5 minutách) 
 
Po sdělení správné odpovědi vedoucímu bude družině sdělena závěrečná zpráva, 
kterou musejí splnit. 
(Řešení: 1. Samuelova 20,20-22, vystřelení 3 šípů a vyslání chlapce pro ně) 
 
Zpráva: 
Po cestě do tábora je jeden zvláštní strom se zajímavým úkazem. Tam najdete 
to, co nosí každý Vont a co budete potřebovat v dalších etapách hry. Vezměte 
toho jen přesně tolik, kolik vás je ve skupině! 
 
Ve stromě, kde jsou vykotlané díry od datla budou zapíchnuty žluté špendlíky, 
které si bude muset družina vzít. 
Ve hře zvítězí ta družina, která jako první celá přijde do tábora a ukáže vedoucímu 
žluté špendlíky. 
 
 

KOMENTÁŘ K 1.ETAPĚ: Přátelství a jeho cena (David a Jonatan) 
 
Člověk je tvor společenský a v podstatě je člověkem v pravém slova smyslu jedině 
tehdy, když je v kontaktu s lidmi. Když žije ve společnosti. 
př. vlčí děti: neuměly mluvit, neuměly se chovat jako lidé, v podstatě jako by ani 
nebyli lidé 
Otázky k diskuzi: Kdo je pro vás přítel? 



                          V čem je rozdíl mezi přítelem a kamarádem, pokud je rozdíl? 
Biblické texty: 1. Samuelova 18,1-4 - smlouva: k něčemu zavazuje 
                       1. Samuelova 19,1-6 - přímluva Jónatana u Saula 
                       1. Samuelova 20. kap. - loučení 
 
Charakteristika přítele: 
Přísloví 17:17  V každičkém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby soužení. 
Přísloví 27:9  Olej a kadidlo jsou pro radost srdci, přítel je sladší než chtění vlastní 
duše. 
Matouš 26:50  Ježíš mu odpověděl: "Příteli, konej svůj úkol!" Tu přistoupili k 
Ježíšovi, vztáhli na něho ruce a zmocnili se ho. - někdo, kdo je nám blízko, komu 
věříme 
 
 
Pozor na jednu starou pravdu: 
Přísloví 19:4  Majetek zjednává víc a víc přátel, nuzáka se i přítel zřekne. 
V NOUZI POZNÁŠ PŘÍTELE.  
 
Je to protiklad? 
Jakub 4:4  Proradná stvoření! Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s 
Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím. 
Matouš 11:19  Přišel Syn člověka, jí a pije - a říkají: `Hle, milovník hodů a pitek, 
přítel celníků a hříšníků!´ Ale moudrost je ospravedlněna svými skutky." 
Co to je "svět"? 
- je to způsob života bez Boha, způsob života, který se Pánu Bohu nelíbí a nemá z 
nás radost 
- nemáme se jako křesťané stranit lidí kolem nás, právě naopak 
 
Znaky přítele: 
1: dobře tě zná 
2: neopouští v žádné situaci, je vždy připraven pomoct 
3: můžeš se na něj spolehnout, můžeš mu věřit 
4: překonává samotu, která je pro člověka "zničující" 
5: řekne i kritiku (nemaže med kolem huby) 
 
Bůh chce být tvým přítelem 
ON SPLŇUJE VŠECHNY TYTO ZNAKY!!! 
Od Boha nás ale dělí hřích - člověk ve své podstatě nechce být Božím přítelem. 
Hledá přátele jinde, v někom jiném, nebo v něčem jiném. PJK však připravil cestu 
pro opětovné přátelství Boha s člověkem. 
 
PJK říká: Otče, chci aby byli jedno a já abych byl v nich. 
př. přátelství Old Shaterhand a Vinnetou - smísila se jejich krev 
 
Jakub 2:23  Tak se naplnilo Písmo: `Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počítáno za 
spravedlnost´ a byl nazván `přítelem Božím´. 
 
To je velké požehnání a výsada, když nás Bůh nazve přáteli. Jeho ruka je 
připravena, On tu je pro nás. A když se staneme Božími přáteli, přátelé si spolu 
vykládají, setkávají se, mají společné zájmy, dělají řadu věcí společně. A přesně o 



to jde. Žít svůj život s tím nejlepším přítelem, dělat věci s ním, protože On nikdy 
nezklame, nezradí a navíc nás chrání, i když někdy musí kárat, ale to proto, že nás 
má moc rád. Nechtějme jej zklamat. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. etapa: Kostel sv. Jakuba 
               Život proti proudu (Josef) 
 
 
Motivace: úryvek z knihy Záhada hlavolamu, str. 49-50 
 
Čas hry: cca 6 hodin 
 
Místo k realizaci: kaple (kostel), vhodná trasa s možnými úkoly, posed 
 
Pomůcky: zprávy, deník, buzoly, špendlíky, vodní pistolky, toaletní papír, dřevěný 
prut o dané velikosti (míra), pinpongové míčky, pálka 
 
Průběh: 
Druhá etapa povede na Muřinkový vrch, který bude symbolizovat kostel sv. Jakuba. 
Cesta to bude poměrně dlouhá. Aby nešly družiny hned od počátku společně, bude 
je třeba diferencovat. To proběhne následujícím způsobem: 
Družiny budou mít za úkol projet překážkovou dráhu s pinpongovým míčkem. Dráha 
bude sestavena v táboře. Pojede se štafetovým způsobem. Na základě výsledných 
časů budou vypočteny časové odstupy. Přesný výpočet bude stanoven až na základě 
dosažených rozdílů (např. za každých 1s/5s rozdílu 1 minuta). 
Potom družiny obdrží tuto zprávu: 
Najděte kostel sv. Jakuba. Jděte směrem nahoru na Severku a pak pokračujte po 
červené turistické značce tak dlouho, až narazíte na kostel - určitě ho poznáte... 
Cestou musíte splnit úkoly, které obdržíte v "cestovním lístku". 
 
1. ÚKOL: Kolik je celkem VŠECH sloupů u MALÉHO vleku na Severce? 
 
2. ÚKOL: 

Zjistěte a zapište NADMOŘSKOU VÝŠKU těchto míst 

KOSTELKY  

HOTEL TETŘEV  

VELKÝ POLOM  

 
3. ÚKOL: Cestou narazíte na informační tabuli přírodní rezervace. Vypište z ní 
následující: 

Výměra (rozloha)  

Nadmořská výška  

Rok vyhlášení  

Rostliny, které zde rostou  
 
 
 
 

Zvířata, která zde žijí  
 
 
 
 



 
4. ÚKOL:  
Na vršku Velkého Polomu je schránka, v ní je kniha. V té knize u slova 
"HLAVOLAM" je citát biblického verše Naučte se každý tento verš nazpaměť 
dříve, než přijdete ke kostelu. Pokud tam schránka nebo kniha nebude, 
hledejte v okruhu 10m papír, kde najdete tyto informace - váš papír bude 
označen vašim jménem). 
(Skutky 5:29: Petr a apoštolové odpověděli: "Boha je třeba poslouchat, ne 
lidi.) 
 
U kaple na Muřinkovém vrchu bude vedoucí (starý kostelník), který jim předá 
zprávu, která hovoří o učni Janu Tleskačovi. Družinám řekne, že někde ve zprávě je 
heslo, které když mu sdělí, řekne jim informaci kde hledat to, co již bylo 
pravděpodobně navždy ztraceno... 
 
Nafocená zpráva: (text z knihy Záhada hlavolamu, str. 58 a 65-68) 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 



 
 
 
Když si družiny tuto zprávu přečtou, budou v ní vybarvená písmena, která když 
složí, tak získají heslo: ZVONICE 
 
Při neschopnosti složení této zprávy jim vedoucí vždy po 3 minutách poradí první, 
druhé atd. písmeno (nejdříve však po 10 minutách hledání). 
 
Jakmile družiny sdělí heslo, dostanou od vedoucího zprávu: 
V azimutu _______ stupňů v délce _____ měr je zakopána u klacíku se žlutým 
špendlíkem první část Tleskačova deníku. Najděte ji. Budete ji potřebovat... 
 
(Konkrétní údaje budou doplněny dle aktuálních podmínek). 
 
Družiny pak budou pokračovat po obrázcích knihy (deníku) směrem dolů po žluté a 
odtud po svážnici. Dostanou následující úkol: 
 
Jděte dolů po žluté až narazíte na cestu, dejte se vpravo a sledujte obrázek 
knihy. V dřevěné stavbě pro myslivce vás čeká další úkol... 

 
V posedu bude vedoucí, který předá družině biblický úkol, po jehož 
vyluštění může pokračovat dále. 
 
Biblický úkol: Jak se jmenoval člověk, který se z vězení dostal 
přímo před panovníka a jemuž se narodili synové Efrajim a 
Manases? Najděte to místo o narození v Bibli. 
(Řešení: Josef, Genesis 41,50-52) 

 
Zpráva bude psána pozpátku bez mezer a interpunkčních znamének: 
ILBLBVÍNEZORANOOTSÍMOTETĚDJAN?SESANAMAMIJARFEÉVONYSILIDORANESŽUM
EJAAKÍNVONAPDEŘPOMÍŘPLADSODÍNEZĚVZESÝRETK,KĚVOLČLAVONEMJESKAJ 
 

Nápovědy (vždy po 5ti minutách): 
1. byl otrokem 
2. otec ho považoval za mrtvého 
3. sloužil u Potífara 
4. uměl vykládat sny 



5. měl 10 bratrů  
6. byl správcem Egypta 
 
Po zodpovězení budou družiny pokračovat dále po obrázku knihy. Bude jim však na 
hlavu připnut kus toaletního papíru (jak egyptská pokrývka hlavy) a bude jim 
vedoucím řečeno, že musí jim tato pokrývka zůstat suchá po celou dobu až 
dojdou do tábora. Nesmí ji za žádnou cenu sundat, ale musí se mít na pozoru - 
jsou ve stínadlech, kde jsou cizinci a Vontové je chtějí dostat.. 
 
Dva vedoucí budou na cestě do tábora připraveni (každý jinde) a bude mít stříkací 
pistolku s vodou. Bude mít za úkol vodou zasáhnout co nejvíce členů družiny. 
Dokud bude mít vodu v pistolce. Může i běžet za členy. Po vyplýtvání vody členy 
svolá a zapíše si "úlovek". Pak je pošle dále do tábora. Za každého člena, který 
bude mít mokrý papír na hlavě bude časová penalizace 5 minut. 
 
Družina, která první dojde celá  do tábora (může i zkratkou), získává 3 body, druhá 
2 body, třetí 1 bod. 
 
Na tuto etapu bude navazovat noční část. 
 

NOČNÍ MINIETAPA: V hřbitovní chodbě 
 
Motivace: četba úryvku z knihy Záhada hlavolamu str. 60-64 
 
Čas hry: cca 1 hodinu 
 
Počet lidí k zajištění hry: 3 
 
Místo k realizaci: cesta v lese 
 
Pomůcky: zprávy, hřebíky na kříže, kladívko 
 
Průběh: 
Družiny se vydají v časových intervalech dle odpolední části hry (možno patřičně 
upravit) na parkoviště, kde bude vedoucí, který jim předá následující zprávu. 
 
Zpráva: 
Pokračujte cestou nahoru podél potoka - je to hřbitovní cesta. Podél cesty 
naleznete kříže, na nichž jsou čísla. Když je sečtete všechny dohromady, 
dostanete pořadí biblické knihy, ve které je napsán verš, který nám ukazuje, 
jak můžeme čerpat sílu k životu "proti proudu".  Jedná se o slova: 
"NESPOLÉHEJTE NA SEBE, ALE NA BOHA".  
KDE JE TEN VERŠ ZAPSÁN??? 
 
Zpráva bude zašifrována: jedno slovo ze začátku, jedno slovo z konce: 
 
Pokračujte .BOHA" cestou NA nahoru ALE podél SEBE, potoka - NA je 
"NESPOLÉHEJTE to slova: hřbitovní o cesta. se Podél Jedná cesty "proudu .  
naleznete proti" kříže, životu na k nichž sílu jsou čerpat čísla. můžeme Když jak 



je ukazuje, sečtete nám všechny který, dohromady verš, dostanete napsán 
pořadí je biblické které knihy, ve  
 
KDE JE TEN VERŠ ZAPSÁN??? 
 
 
(Řešení: 2. Korintským 1,9 (pořadí knihy: 47) 
 
Čísla na křížích: 5, 7, 4, 12, 9, 2, 8 (poslední) 
 
Družina, která první řekne správnou odpověď získává 1,5 bodu, druhá 1 bod, třetí 
0,5 bodu. 
 
Družiny mohou hledat již cestou, budou však mít s sebou jen 1 baterku. Ostatní 
musí nechat na parkovišti. V případě, že by chtěli hledat s více baterkami, musí se 
na parkoviště vrátit. Na parkovišti bude také vedoucí, kterému sdělí správnou 
odpověď. 
 
 
 

KOMENTÁŘ KE 2. ETAPĚ: Život proti proudu (Josef) 
 
Příklad ze života: Jízda na kole - proti větru se jede hůře než s větrem v zádech. 
Vodáci splavují řeky po proudu, ne proti proudu. 
Jízda v protisměru je sebevraždou, nebo dost dobrým pokusem o ni. 
 
To dnes dělá každý. To se dnes nosí, to frčí. Všichni už to mají a já ještě ne, jak 
budu vypadat? 
JE VELKÉ POKUŠENÍ, ABYCHOM BYLI JAKO OSTATNÍ. HLAVNĚ NEVYČNÍVAT. 
 
Biblický text: Genesis 39 - Josef a Potífarova žena 
 
Ještě než se podíváme na Josefa - otázky k diskuzi: 
Co je dnes IN? V čem si myslíte, že je křesťan (má být) jiný - jak se má odlišovat? 
Co tím ztratí? Co tím získá? 
Už se ván stalo, že jste e chovali jinak, nebo udělali něco jinak než vaši kamarádi, 
spolužáci? Jaký je to pocit? 
 
Josef a jeho příběh: Pokušení v sexuální oblasti. Sváděn Potífarovou ženou - a 
určitě to nebyla nějaká šereda.  
Volný sex - bez závazků - to dnes frčí. A frčelo to i tehdy, nemysleme si, že jsme 
objevili Ameriku! A Josef nepodlehne - tím je nám úžasným vzorem! 
Možná to pak vypadá jako že prohrál - skončí ve vězení, stejně jako my můžeme 
zdánlivě prohrát, když se nám smějí, ukazují prstem. Ale jaký byl ve skutečnosti 
konec? kde skončil Josef - hodně vysoko! 
př. sestra a její kamarádky - jak ji potom záviděly, že ona má to nejcennější pro 
svého muže - oni panenství ztratily 
př. na školním výletě pařba - spolužáci ráno blijí, z výletu nic moc nemají, jsou 
nevyspaní, zatímco ten, kdo "nekalil" se cítí mnohem lépe. 
 



Jako křesťani mnohé věci neděláme - a nemělo by to být jen pouze proto, že jsem 
křesťan a píše se to v Bibli, ale proto, že věříme Pánu Bohu, který to s námi myslí 
dobře, protože nás dokonale zná. 
Tím pádem jdeme proti proudu většinové společnosti a můžeme prožívat i krušnější 
chvilky našeho života. 
 
Jan 16:33 - Ve světě máte soužení, ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. 
 
Jak poznám, že to už bych neměl, když nevím, zda si to Bůh výslovně nepřeje? 
WWJD - Co by udělal Ježíš? Udělal by to Ježíš? Šel by tam Ježíš? Pokud ano, co by 
tam dělal. 
 
Po vyhraném boji - jak ses cítil? To je ono, ne? Tak dobře. Protože Pán Bůh po nás 
chce dobro. I když dopouští určité těžké chvíle. Josef nezůstal v kobce. 
V situaci, kdy budeš stát proti proudu si uvědom, že Pán Bůh je na tvé straně - a 
to zas není tak málo. On také ví, co je pro nás nejlepší. 
 
Modlitba: "Pane, pomoz mi, abych dokázal odolat pokušení, která mě oddalují od 
tebe". 
Měřítko toho, zda to můžu nebo ne - oddálí mě to od Boha nebo ne? 
Gn 39,23: "poněvadž s Josefem byl Hospodin, všemu, co činil, dopřával Hospodin 
zdaru" (i když to třeba nebylo v ideálních podmínkách). 
 
Když půjdeš proti proudu, uvědom si, že nejsi nikdy sám (sama), ale že sílu k tomu 
jít (plavat) proti proudu ti dá sám Stvořitel! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. etapa: Tajemství Tleskačovy kůlny 
               Odvaha a její podstata (Abigail, Daniel)                
 
Motivace: četba úryvku z knihy Záhada hlavolamu str. 78-86 
 
Čas hry:  cca 3-4 hodiny 
 
Počet lidí k zajištění hry: 5-6 
 
Místo k realizaci: dřevěná stavba, několik mostů, potok (pramen), les 
 
Pomůcky: zprávy, provaz (na svázání, na ukázání cesty), plechovky, sáčky, kelímky 
(odměrky), mapy oblasti, buzoly 
 

Průběh: 
Třetí etapa začne tím, že družiny budou muset vyluštit lehčí biblický úkol. 
 
Biblický úkol: Jak se jmenovali tři přátelé člověka, který byl také zajatcem u 
krále Nebúkadnesara, kteří měli ve velkém teple zemřít, ale nestalo se tak? 
Najděte místo v Bibli, kde se o tom píše.  
 
Zpráva bude zašifrována do Morseovky: 
 

.---/.-/-.-//..././/.---/--/./-./---/...-/.-/.-../..//-/.-./..//.--./.-./.-/-/./.-

.././/-.-./.-../---/...-/./-.-/.-//-.-/-/./.-./..--//-.../..--/.-..//-/.-/-.-/.//--

../.-/.---/.-/-/-.-././--//..-//-.-/.-./.-/.-.././/-././-.../..-/-.-/.-/-../-

././.../.-/.-./.-//-.-/-/./.-./..//--/./.-../..//...-/.//...-/./.-../-.-/./--//-/./.--

./.-.././/--.././--/.-./../-//.-/.-.././/-././.../-/.-/.-../---//..././/-/.-/-.-//-

./.-/.---/-.././-/.//--/../.../-/---//...-//-.../../-.../.-../..//-.-/-.././/..././/--
-//-/---/--//.--./../.../.// 
 
(Řešení: Chananjáš (Šadrak), Míšael (Méšak), Azarjáš (Abed-nego), Daniel 1,6-7) 
 
Potom dostanou další zprávu: 
 
Hledejte pod pěti mosty (mostem u poslední chalupy pod táborem počínaje po 
druhý most na parkovišti nad táborem, vynechte přechodovou lávku u chatek 
sousedící s táborem) pět částí zprávy, kterou musíte pak složit. Ta vám určí 
další směr cesty. 
 
Zprávy budou umístěny na mostech u parkoviště (2x), u tábora (1x), pod táborem 
(1x) a u Szkanderů (1x), celkem 5 zpráv. Pro každou zprávu poběží vždy jeden člen 
družiny (v případě, že jich bude méně než 5, vynechá se zpráva u táborového 
mostu (tu si budou moci vyzvednout společně). 
 

Znění zprávy: 
 



Běžte na parkoviště a odtud pokračujte po cestě označené domečkem až 
uvidíte dřevěnou stavbu. Že se jedná opravdu o správnou stavbu, najdete u 
jednoho z jejich rohů lísteček s domečkem. Pak někde těsně u této kůlny 
kopejte a hledejte plechovku se jménem své družiny. Plechovka obsahuje další 
část ztraceného Tleskačova deníku s jednou velmi důležitou informací a také 
další postup v této etapě hry. 
  
Na parkovišti je bude čekat vedoucí, který vždy sváže 2 členy družiny za lýtka k 
sobě. V případě lichého počtu členů utvoří i trojici. Tímto bude demonstrováno 
zatčení. Vedoucí přímo řekne: Jste zatčeni, ale máte možnost prchnout, útěk však 
nebude jednoduchý. 
 
Spolu s částí Tleskačova deníku (okopírované strany 98-105) tam bude i tato zpráva: 
 
Výborně! našli jste další část deníku Jana Tleskače. Nyní ale není čas na to jej 
číst. Musíte rychle postupovat dál. Od stromu, který má kolem svého kmene 
obtočen žlutý fáborek sledujte provaz, který vás povede dále. Na jeho konci 
čeká další informace. 
 



 
 



 



 



 



 



 



 



 
 
U konce provazu bude sedět vedoucí, který jim dá následující zprávu. 
 
Pokračujte tímto směrem (ukáže) až narazíte na most, pod kterým teče potok. 
Kousek za mostem po proti proudu potoka vlevo vyvěrá voda ze skály. Vašim 
úkolem je, aby každý člen vaší družiny nabral do úst (a pouze!! do úst) co 
nejvíce vody z tohoto pramene. Vodu v ústech potom ponesete dále. U 
pramene je zpráva, kam máte jít dále. 
 
Zpráva u pramene: 
 
Pokračujte po obrázku blesku tak dlouho, až narazíte na vedoucího. Až k němu 
přijdete (stále s vodou v ústech), poví vám, co máte dělat. 
 
Družiny půjdou na loučku, kde se shromažďovali evangelíci na bohoslužby. Tam 
budou muset vyplivnout vodu do nádoby. Vedoucí změří její objem. Rozdíly v 
objemu budou na konci hry přepočteny a převedeny na čas. Např. za každý 
milimetr 1 minuta (přesně bude stanoveno dle aktuální situace). Pak dostane 
družina biblický úkol. 
 
Biblický úkol:  
Jak se jmenovala odvážná žena, která zabránila vyvraždění svého domu, která 
hrozila nerozvážností jejího manžela Nábala. Stala se potom manželkou Davida, 
pozdějšího krále Izraele. Doložte biblickým místem. 
 
Nápovědy (vždy po 5 minutách) 
1. Hledejte v knihách Samuelových 
2. Hledejte v 1. knize Samuelově 
3. Hledejte v kapitole, která je dělitelná 5 
4. Hledejte v kapitole, jejíž číslice dávají dohromady součet 7. 
 
(Řešení: Abigail, 1. Samuelova 25.kapitola) 
 
Po předání správné odpovědi bude družině dána mapa oblasti se zakreslením místa, 
kde se nachází a táborem. Bude jí zadán následující úkol. 



Jelikož se Vontové dozvěděli, že opět slídíte ve Stínadlech, hlídají všechny 
přístupové ulice (cesty). Vy se proto musíte dostat do tábora MIMO CESTY (ty 
můžete jen křižovat, přecházet). Nesmíte jít rovněž podél cesty a to do 
vzdálenosti minimálně 30m. K dispozici máte buzolu a mapu, tak využijte 
dovedností práce s nimi a šťastnou cestu. Nezapomeňte, že čas vám běží. 
 
S každou družinou půjde jeden vedoucí a bude dělat kontrolu (nebude napovídat, 
ani nijak zasahovat do chování družiny, jen bude kontrolovat, aby nevyužili žádnou 
cestu). 
 
Po příchodu družin do tábora bude připočten čas z přinesené vody a na základě 
toho bude určeno pořadí v této etapě. 
 

 

 

KOMENTÁŘ KE 3.ETAPĚ: Odvaha a její podstata (Abigail, mládenci v  
                                      ohnivé peci)                
 
Co se vám vybaví, když se řekne odvaha (brainstorming). 
Většinou se spojuje s tím, že se člověk nebojí (tmy, druhých lidí, pavouků apod.) 
Není to ale protiklad strachu. 
Odvahu se sílou (vnitřní sílou spojuje zákon lesní moudrosti - tzv. woodcraft) 
 
Má 4. světla, z nichž jedno (třetí je světlo síly, zaměřené na Ducha člověka - na to, 
co má uvnitř.- ODVAHA je jednou částí tohoto světla 
"Toto je světlo síly. Vyzařují z něho tyto tři paprsky:  
Buď statečný. Odvaha patří k nejvznešenějším vlastnostem. Strach je u kořene 
každého zla. Neohroženost znamená sílu.  
Mlč, dokud hovoří starší, a prokazuj jim úctu i jinak. V době zkoušky je mlčení těžší 
než mluvení, ale nakonec bývá silnější.  
Buď poslušný. Poslušnost je základní povinnost na cestě lesní moudrosti. Poslušnost 
znamená sebeovládání a to je jádrem zákona." 
 
2 příklady z Bible: 
1) příběh Abigail: 1. Samuelova 25. kapitola 
Je to žena zlého Muže Nábala, který potupil Davidovy služebníky - choval se 
naprosto nesmyslně. Abigail prokázla důvtip, nezůstala lhostejná. 
 
Lhostejnost je problém dnešní doby. Lidská nevšímavost. A odvahou je něco s tím 
udělat. Odvážný čin nás vyžene "ze svého bezpečného úkrytu". Můžeme u toho mít i 
strach (obavy). Ten strach z toho vykonat něco správného (co by si asi řekli jiní)??? 
 
Abigajil: a) zhodnotila situaci b) rozhodně jednala c) dokázala sama sebe ponížit 
 
2) příběh 3 mládenců: Daniel 3. kapitola 
 
Křesťanova odvaha přiznat barvu. Na jaké straně hraje.  
 



Matouš 10,33:  kdo mně však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v 
nebi. 
 
Mládenci: a) byli poslušní b) důvěřovali c) rozhodní  
Odvaha je spojena s činem. Udělám něco, pro co se rozhodnu, i když si nejsem 
úplně jistý, jak to dopadne. 
 
Odvaha není o tom dokazovat druhým že jsem lepší, ale prostředkem k tomu, 
abychom poukázali na to, co je opravdu důležité 
 
Odvaha vyžaduje rozhodnutí pro něco. Váháš nad něčím? Rozhodni se. Je ale 
třeba se za svá rozhodnutí modlit. Není to o zbrklosti. 
 
Jedno latinské přísloví hovoří: Ora et labora (Modli se a pracuj) 
A o tom to je - když budu s Bohem mluvit o mém životě, o tom, co kolem sebe 
vidím, co slyším, o tom, jak se zachovat v té a té konkrétní situaci, pak taky se 
budu umět snadněji rozhodnout, protože Bůh ukáže směr. 
 
Odvaha je být sám sebou na jedné straně - na nikoho si nehrát, nenapodobovat, 
na straně druhé je to prostor pro vyznání, že Ježíš je Pánem mého života. A 
způsobů, jak být odvážný je celá řada. 
 
Důležité je nemít přezíravý zrak a dělat, že nevidím - to Bůh nesnáší. Když 
naopak uvidím a rozhodnu se pro to něco v konkrétní situaci udělat, pak budu 
vnímat Boží působení a jeho požehnání, podobně jak jej vnímala Abigail či tři 
mládenci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. etapa: Papír ze stínadel v domě Raka 
               Význam naděje pro křesťany (Abraham) 
 

Motivace: četba úryvku z knihy Tajemství Velkého Vonta str. 20 - 30 
 
Čas hry:  cca 4 hodiny 
 
Počet lidí k zajištění hry: 6 
 
Místo k realizaci: pošta, řeka se splavem, lesní cesta 
 
Pomůcky: zprávy, svíčky, zápalky, provázek, noviny, papírové koule 
 
 
Průběh: 
Čtvrtá etapa hry začne soubojem se svíčkami, kdy úkolem jednotlivých členů 
družin bude souboj každý s každým. Souboj se odehraje v táboře. Za výhru (když 
zůstane svíčka déle hořet) dostane hráč pro své družstvo bod. Celkový počet bodů 
bude poté převeden na čas. Např. 1 bod = 1 minuta (konkrétně dle aktuálních 
dosažených bodů a z nich plynoucích rozdílů. 
 
Družina poté obdrží zprávu: 
 
Běžte dolů do Dolní Lomné na poštu. Pracovnice pošty vám vydá obálku se 
zprávou, když ji sdělí heslo. To získáte od jednoho z vedoucích blízko pošty. 
 
Heslo: "DŮM RAKA". Heslo získají od vedoucího, který bude sedět nedaleko pošty, 
pokud vyluští následující biblický úkol. 
 
Biblický úkol: Kolika let se dožil Abraham? 
 
(Řešení: 175 let, Genesis 25,7) 
 
Pokud družina neobdrží obálku do zavírací hodiny pošty, dostane ji od vedoucího, 
avšak tím bude značně znevýhodněna oproti družinám, které to stihnou. 
 
Zpráva v obálce: bude rozstříhaná 
 
Nyní pokračujte po silnici směrem do Jablunkova, JDĚTE PO KRAJI A DÁVEJTE 
VELMI DOBRÝ POZOR NA PROJÍŽDĚJÍCÍ AUTA!!! až dorazíte na velkou plochu za 
domem Boháčů. Tam vás čeká další úkol. 
 
Na vhodném místě na prostranství bude vedoucí, který předá zprávu s biblickým 
úkolem: 
 
Biblický úkol 2: Kolikrát a na jakých místech se v knize Židům vyskytuje slovo 
NADĚJE (pouze v tomto tvaru, tedy pádě a čísle)? Poslední verš z nich se naučte 
nazpaměť. Čím dřív, tím líp. Přijde doba, kdy to budete potřebovat... 
 



Potom jim předá zprávu (ústně jim vysvětlí další úkol). Předtím jim však na obě 
ruce (za zápěstí) naváže novinový pásek. Vyšle je za nedaleký splav a řekne jim, 
že musí jít pouze řekou až pod vlakový most. Za žádnou cenu nesmí novinový 
papír namočit. Pokud se tak stane, bude za každý namočený přirážka 5 minut k 
celkovému času. Proto jděte raději opatrně. 
 
U splavu bude další vedoucí, který jim řekne, kde mají hledat následující pokyny. 
 
"Pod splavem jsou vzduchové kapsy, tam někde v nich mezi kameny je sáček s 
další zprávou. Alespoň jeden člen družiny se pro něj musí vydat." 
 
Zpráva pod splavem: 
 
Pokračujte po chodníčku, který je na opačné straně než silnice na asfaltovou 
cestu, která vede k vlakovému přejezdu - ten přejděte a pokračujte po žluté 
značce až narazíte na větší cestu, která ji křižuje. Dejte se po ní doprava. Že 
jste správně vám potvrdí zelený lístek. Pak jděte pořád po této cestě, nikde z ní 
neodbočujte! CESTOU MÁTE ZA ÚKOL VYTVOŘIT CO NEJVÍCE PODSTATNÝCH 
JMEN, KTERÁ ZAČÍNAJÍ NA PÍSMENO N a KONČÍ NA PÍSMENO E. Jelikož jste ve 
Stínadlech, nezapomeňte, že útok může přijít kdykoli, proto buďte maximálně 
obezřetní. 
 
Počty slov budou ohodnoceny bodově a jednotlivé body pak přepočteny na čas (cca 
1 bod = 30s až 1 min, dle aktuální situace). 
Útok bude probíhat tak, že 2 pomocníci budou číhat v úkrytu a k dispozici budou 
mít každý 10 papírových koulí. Kterými budou moci házet na družiny v přesně 
vymezeném úseku. Platí: 1 zásah = 3 minuty k času navíc. 
 
Když družiny dojdou k seníku, budou tam muset říct verš, který mají umět, tedy 
Židům 10:23  Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo 
nám dal zaslíbení, je věrný. 
Pak budou moci pokračovat již do tábora. Musí jej však každý člen družiny říci 
zcela přesně. Pokud se tak nestane, budou družiny tak dlouho u seníku, dokud 
neřeknou verš zcela správně. 
 
Pak družina může pokračovat do tábora, kde hra končí. Družině se na konci etapy 
přičtou případné trestné minuty a vyhodnotí se nejlepší čas. Družina, která jej 
bude mít nejlepší, zvítězí a získá 3 body, druhá družina 2 body a poslední 1 bod. 
 
 

KOMENTÁŘ KE 4. ETAPĚ: Význam naděje pro křesťany (Abraham) 
 
Které pojmy jsou pro křesťana důležité a charakterizují jej? 
1.Korintským 13,13 láska, víra, naděje -  
naděje ve světě kolem nás: 
- zeslabení terorismu, naděje pro nemocné na uzdravení (prodej léčiv, boj proti 
nemocem), naděje pro přírodu (ochrana přírody), nebo sportovní naděje  



- naděje ve všech případech má 1 společné - nejistotu. Vše je nejisté, možná, snad, 
uvidí se. Křesťanská naděje je trochu o něčem jiném. V ní je jistota. Může a má to 
být pevný bod křesťanova života.  
 
NADĚJE KŘESŤANA V PŘÍTOMNOSTI PRO LIDI OKOLO NÁS  
 
- př. ze SZ: Abraham měl naději tam, kde už naděje nebylo (Řím 4,18), On žil s 
nadějí (pravda, i když pochyboval)  
- zkouška pro Abrahama - měl naději a pevně věřil v to, že Bůh má moc vzkřísit z 
mrtvých 
- svět nejistoty 
- naděje není o záhrobí, jen o konci světa, neomezovat to jen na tuto 
eschatologickou dobu, ALE I O KAŽDODENNÍ ŽIVOTNÍ PRAXI! - nemáme naději jako 
přívěšek 
- tenhle svět potřebuje vidět alespoň pár křesťanů, kteří se těší do nebe 
- příklad PJK A JEHO PŘÍSTUP K NADĚJI 
- šel k lidem, kteří neměli naději (samařská žena, Zacheus, celník, prostitutkám, 
spodině, k lidem, kterými ostatní pohrdali. Milovník hodů a pitek. Velmi zjemněný 
výraz, v původních jazycích je použito slovo žrout, jeden slovenský překlad uvádí 
pojem pažravec. Trávil spoustu času v restauracích, v domech celníků a 
prostitutek.  
A tím vadil! ON PŘINÁŠEL NADĚJI LIDEM, KDE UŽ NADĚJE NEBYLO, těm, kteří byli 
odepsaní. 
 
1.Petrova 3:15  Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás 
vyslýchal o naději, kterou máte 
 

- KŘESŤAN MÁ VÝHLED DO BUDOUCNA, to nejlepší máme teprve před sebou 
- tenhle svět potřebuje slyšet, vidět pár křesťanů, kteří se těší do nebe  
- nejde to hned, teď mějte naději a hned budeme překypovat pravou, nefalšovanou 
nadějí. Chce to o ni bojovat, prosit, tak jako prosíme o spoustu jiných věcí. 
 
3 příklady lidí, kteří měli naději: 
a) JOB : i kdyby mě zabil, budu v něj doufat 13,15nn 
b) 3 MLÁDENCI v ohnivé peci (i kdyby ne, my mu budeme věřit) 
c) ABAKUK : izraelský lid v babylónském zajetí, obklíčen nepřáteli 
prorok vyznává 3,17-18: I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala 
plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek 
nebyl, 
18  já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat ke chvále Boha, který je má spása. 
 
 
2 Korintským 3:12  Když tedy máme takovou naději, smíme vystupovat s plnou 
otevřeností a jistotou. 
 
- nejsem někdy docela často přikrčený, zakřiknutý křesťan?  
- křesťané někdy vrhají zkreslený pohled na život s Bohem, vypadáme shrbeně, 
bez odvahy, lidé si myslí, že život s Bůh na člověka nakládá samé zákazy, ubíjí ho, 
činí život strašně nudným. 
 



- Bůh nám ale dává NADĚJI PRO PLNÝ ŽIVOT! Jan 10,10 Já jsem přišel, abyste měli 
život a měli ho v hojnosti. 
 
- naděje z nás může lidi přitahovat - a není to kvůli tomu, jak jsem, nebo jsme 
dobří, borci, je to proto, že náš život má cenu v Kristu: 1 000 000 000 (kdyby tam 
nebyla ta jednička, je to pořád nula) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. etapa: List stromu ginga 
               Láska k nepřátelům (Ježíš a jeho poslední chvíle) 
 

Motivace: četba úseku z knihy Tajemství Velkého Vonta str. 47 - 55 
 
Čas hry:  cca 4 hodiny 
 
Počet lidí k zajištění hry: 6 
 
Místo k realizaci: členitý lesní terén, skála, most, seník 
 
Pomůcky: zprávy, nádoba, fáborky, mapa, lano 
 
Průběh: 
Hra začne tím, že družiny se budou muset proplížit kolem strážců, kteří budou 
hlídat území "temného dvora" - bude vyznačeno okruhem v průměru cca 30 - 50 
metrů. Místo bude situováno v lese nad táborem vlevo v poměrně nepřehledném 
terénu. Uprostřed území bude nádoba se zprávou, která bude zašifrována a 
rozložena na jednotlivá písmena. Hráči budou muset vynést a sestavit zprávu. 
Povoleno však bude vynést vždy pouze jeden papírek na osobu. Území bude 
stráženo 5 strážci, kteří budou ve vzdálenější vnitřní části kruhu rozmístěni a budou 
moci střílet na hráče papírovou koulí. Za každý zásah jde hráč na 1 minutu do 
vězení. 
 
Text zprávy:  
Pokračujte na parkoviště a odtud dále po cestě, která má po své levé straně 
potok, který jste měli cestou na parkoviště po pravé straně. Narazíte na 
dřevěný most, pod nímž naleznete další instrukce. 
 
Text zprávy bude zašifrován v řecké abecedě. Aby družina získala klíč, musí 
zodpovědět lehčí biblický úkol. 



















Klíč k rozluštění dostanete v táboře, když najdete odpověď na tento biblický úkol: 
Kdo je považován za nepřítele v podobenství o rozsévači, které vyprávěl Ježíš 
zástupům a kde se to z Bible dozvíme? 
 
(Řešení: ďábel, Matouš 13,39) 
 



Pod mostem bude schována mapa oblasti a na ní bude vyznačeno místo, kde má 
družina pokračovat dále. Bude pokračovat na cestu v půlce vojenské sjezdovky, kde 
musí vyřešit biblický úkol: 
 
Ježíš na třech místech v Bibli hovoří o tom, že máme milovat své nepřátele, 
když přesně říká: MILUJTE SVÉ NEPŘÁTELE. Najděte tato tři místa (verše) v 
Bibli, kde si o tom čteme. 
 
 
 
(Řešení:  
Matouš 5:44 Já však pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás 
pronásledují 
Lukáš 6:27  Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte 
těm, kteří vás nenávidí. 
Lukáš 6:35  Ale milujte své nepřátele; čiňte dobře, půjčujte a nic nečekejte zpět. 
A vaše odměna bude hojná: budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k 
nevděčným i zlým.) 
 
Potom jim vedoucí ústně sdělí, že mají pokračovat pod skálu, co je nad táborem 
(tam, kde při první etapě viděli ježka v kleci), může jim to i orientačně zakreslit do 
mapy. 
Sdělí jim také úkol, který budou muset plnit cestou a který bude hodnotit další 
vedoucí pod skalou. 
 
Úkol:  
Cestou nasbírejte co nejvíce přírodnin, ale pouze těch, které umíte pojmenovat 
(nebo si myslíte, že je znáte). Do družiny berte vždy jen jeden kus přírodniny. 
 
Když družiny přijdou ke skále, budou muset pojmenovat přinesené přírodniny. Za 
každou správně pojmenovanou dostanou časové zvýhodnění. Jedna přírodnina se 
rovná 2 - 5 minutám výsledného času (dle aktuální situace).  
Potom budou muset družiny vyšplhat po připraveném laně nahoru na skálu, kde 
obdrží  "list ginga" s úkolem. List ginga bude obrázek jinanu dvojlaločnatého. 
 

 
 
 
 



 
Úkol:  
Běžte k seníku (po chodníčku pod skálou doprava až se napojíte na cestu nad 
táborem, která vede do Mostů u J. a za první zatáčkou je seník, tam bude 
konec dnešní hry. 
 
V seníku, na němž zvenku i zevnitř budou umístěny citáty, které musí družina 
najít (citát bude vždy v barvě družiny) a nalepit na tvrdý papír (bude sloužit k 
pozdějšímu zamyšlení). 
 
Citáty: 
 
"Všude tam kde je člověk, je místo pro dobrý čin." 
 
"Všechny dobré věci jsou obtížné a vzácné." 
  
"Dobrota srdce okrašluje tvář." 
  
"Dobré slovo je pro zarmoucené lékem." 
  
"Kolik je v člověku dobroty, tolik je v něm lásky." 
  
"Když jsme šťastní, jsme vždycky dobří, ale když jsme dobří nemusíme být 
vždycky šťastní." 
  
"Malá dobrodiní v pravé chvíli mohou být těmi největšími." 
  
"Když se ponižuješ, špatně činíš, když činíš špatně, ponižuješ se." 
 
"Dělej dobro a dobro se ti vrátí." 
   
Družina, která odevzdá nalepené citáty jako první obdrží 3 body, druhá 2 body, 
třetí 1 bod. Pokud bude družina nucena čekat na šplh, čas se jí na konci odečte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KOMENTÁŘ K 5.ETAPĚ: Láska k nepřátelům (Ježíš a jeho poslední 
chvíle) 
 
Jedno z nejtěžších témat v Bibli, která je jako návod pro život. 
Na první pohled je to nesmyslné. 
- výjevy ze soudních síní, kde vrah dostane třeba 15 let vězení a příbuzní 
obžalovaného nejsou spokojeni, chtějí doživotí nebo ještě lépe - trest smrti (který 
u nás ale není možno dostat) 
- pro člověka není přirozené, aby něco takového jako je láska k nepřátelům 
dělal 
- lidé by nám mohli říct - jsi normální! 
- dokonce i Bůh ve starém zákoně říká: Oko za oko, zub za zub - odplať stejnou 
mincí 
- Ježíš, Boží syn však říká něco jiného: 
Matouš 5,38-41 Slyšeli jste, že bylo řečeno: `Oko za oko, zub za zub´. 
 Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo tě uhodí do 
pravé tváře, nastav mu i druhou; a tomu, kdo by se chtěl s tebou soudit o košili, 
nech i svůj plášť. Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě. 
- změnil Bůh názor? Ne, jen to dokazuje, že Bůh je láska, nesmírná láska 
- odplatou se zlo stupňuje, kdežto láska urovnává vztahy 
př. film Na konci všech válek - ne silou a odplatou nepřátelům, ale naopak láskou k 
nim přemohli jejich odpor 
př. vojín a boty generála - ne vzdor, ale láska změnila vztah těchto dvou mužů 
 
biblický příběh: Lukáš 21,63 - 22,47 - ukřižování PJK 
- přišel zachránit lidi, kteří se mu posmívali, plivali na něho, uráželi ho, rouhali se 
mu, zkrátka ho nechtěli 
- přesto všechno i na kříži dokazuje svou lásku k nepřátelům 
- příběh 2 lotrů - zemřel na oba dva 
 
- láska jako nejsilnější zbraň 
- otce jednoho misionáře v Jižní Americe zabili Indiáni, když jim přinesl 
evangelium, po několika letech jeho syn měl ve sboru vraha svého otce - a byl jeho 
přítel - odpustil mu 
 
- zlobou a nenávistí nic nezpravíš, život nevrátíš a ničíš tím jen sám sebe 
- jistě to nemusí být o tom, abychom hned nepříteli kladli k nohám naši výplatu, 
ale uměli vycházet i s těmi lidmi, kteří nám jsou nesympatičtí - a já se ně 
mračím,nebavím se s nimi apod. 
 
- je to velké svědectví pro druhé - Rychlé šípy nemusely pomoci Bratrstvu kočičí 
pracky, ale přesto to udělali, i když tito jim dělali samé nepříjemnosti 
- Pán Ježíš nás miluje i tehdy, když hřešíme, když děláme to, co se mu nelíbí a 
hlavně i tehdy, kdy jej odmítáme - Boží láska stále trvá a má moc měnit lidská 
srdce 
př. příběh Nickyho Cruze - gangstera, který poznal Boží lásku, a mohl mít potom 
rád i lidi z jiných gangů 
 
- sám to nezvládneš, pros Boha o moc mít lásku k lidem, které "moc nemusíš" 



6. etapa: Souboj o Velké Vontství 
První jako služebník ("Kdo chce být prvním, buď otrokem všech) 
 
 
Motivace: čtení z knihy Záhada hlavolamu od str. 150 do 155 
 
Čas hry:  cca 2-3 hodiny 
 
Počet lidí k zajištění hry: 5-6 
 
Místo k realizaci: lesní cesta, les, prameny potoků 
 
Pomůcky: zprávy, ježek v kleci, lano, velké klubko provazu 
 
Průběh: 
Při této etapě družiny "objeví" ježka v kleci. Předtím však budou  muset splnit 
několik úkolů, které budou symbolizovat boj o Velké Vontství. Boj se bude skládat 
ze čtyřech částí, z níž každou absolvují na daném místě dle mapy. Za každou část 
získají družiny tři, dva nebo jeden pomocný bod. Další pomocné body získají za 
včasný příchod na místo, kde se bude daná disciplína odehrávat. 
 
První disciplínou bude ZKOUŠKA FYZICKÉ SÍLY. Odehraje se v táboře a družiny se 
budou při ní přetahovat lanem (budou zajištěny stejné podmínky). Každé družstvo 
z každým. Dle výsledků vznikne časová diferenciace, která se vypočte dle rozdílu 
časů, které družiny soupeřily mezi sebou. Čas bude dělen na "útočný" (tím je 
myšlen čas, který družina dosáhne když vyhraje souboj), čas "obranný" (čas, kdy 
družina sice prohraje, ale brání se). Rozhoduje: a) vítězství b) kratší vítězný čas c) 
delší obranný čas. Pro výpočet času při rovnosti vítězství a proher se od obranného 
času odečte čas útočný. První družina vyrazí v čase 0:00, druhá plus výsledný čas, 
třetí plus výsledný čas druhé skupiny. 
Zároveň po skončení první zkoušky obdrží družiny mapu, kde budou římskými 
čísly II., III. a IV. označena další stanoviště. 
 
Stanoviště II. - zkouška biblických znalostí 
Stanoviště III. - zkouška obratnosti 
Stanoviště IV. - zkouška chytrosti (důvtipů) 
 
Druhou disciplínou bude ZKOUŠKA BIBLICKÝCH ZNALOSTÍ. Bude probíhat u 
pramene potoku Mostařanka (pod skalami nedaleko seníku na Mosty u J.). Družina 
dostane následující biblický kvíz, u něhož může používat Bible (což je samozřejmě 
bude zdržovat). Bude se jim zároveň počítat čas od předání úkolu po jeho 
odevzdání (opět za pomocné body). 
 
Otázky do biblického kvízu: 
1. Která novozákonní biblická kniha je nejkratší? 
2. Který ze Žalmů je nejdelší a kolik má veršů? 
3. Který den Bůh stvořil ptáky? 
4. Kolik roků měl Adam, když zemřel? 
5. Které starozákonní biblické knihy nesou ženská jména?  



6. Která kniha biblická kniha následuje za knihou Ámos? 
7. Kolik košů drobtů sebrali po nasycení 4000 osob? 
8. Kdo napsal Skutky apoštolů? 
9. Jak se jmenovali manželé, kteří zamlčeli část svých peněz, které dávali 
apoštolům v čele s Petrem a hned nato krátce po sobě zemřeli? 
10. Jak se jmenovali 4 řeky, které vytékaly ze zahrady Eden? 
11. Z jakého materiálu byl kalich, který vložili do Benjamínova vaku, když byl 
spolu s bratry pro potravu v Egyptě? 
12. Jak se projevila devátá egyptská rána? 
13. Jak se jmenovali Mojžíšovi rodiče? 
14. Jak se jmenovala první žena proroka Ozeáše? 
15. Jákob se kromě dvanácti synů narodila i dcera o které si čteme v Bibli, jak 
se jmenovala? 
16. Ve kterém pohoří zůstala stát Noemova archa, když skončila potopa? 
17. Napište alespoň 2 ženy, jejichž jména se vyskytují v rodokmenu Pána 
Ježíše. 
18. Kolik lidí bylo na lodi, kterou se plavil apoštol Pavel na cestě do Říma a 
která ztroskotala? 
19. Jak se jmenoval člověk, který si u piláta vyžádal Ježíšovo tělo po jeho smrti 
a postaral se o jeho pohřbení? 
20. Kolik dní a nocí byl Mojžíš na hoře Sinaj, kde obdržel kamenné desky se 
zákonem? 
 
Řešení: 
1. 2. list Janův 
2. 119 žalm, 176 veršů 
3. pátý den 
4. 930 let 
5. Rút, Ester 
6. Abdijáš 
7. 7 košů 
8. Lukáš 
9. Ananiáš a Safira 
10. Píšon, Gíchon, Chidekel, Eufrat 
11. ze stříbra 
12. tma 
13. Amram, Jokebed 
14. Gomera 
15. Dína 
16. Ararat 
17. Rút, Rachab, Támar, Bat-šeba 
18. 276 lidí 
19. Josef z Arimatie 
20. 40 
 
 
 
 
 
 



Otázka Odpověď.................................................     

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

 
 
Třetí disciplínou bude ZKOUŠKA OBRATNOSTI, která se odehraje na lesní cestě a v 
její blízkosti (nenápadná 6. cesta od parkoviště), blíže viz mapa. Zkouška 
obratnosti se bude skládat ze tří disciplín: 
a) člunkový běh na 4x10 metrů 
b) hod šiškou do stromu 
c) lesní provazová překážková dráha 
 
Každá bude hodnocena zvlášť a obodována pomocnými body, při jejichž sečtení 
získá družina dílčí body v této soutěži. Na tomto místě budou 2 pomocníci. 
 
Čtvrtou disciplínou bude ZKOUŠKA DŮVTIPU (CHYTROSTI) a družiny budou při ní 
luštit sudoku. Odehraje se u pramene Křínovského potoka. Budou muset doplnit 
tuto tabulku: 



 

1       7 5 4   2 

    6 3   4 1  5 

  5   6 1     7 8 

  2 4 1 9     3 7 

    3   5   9     

5 9     8 3 6 2   

3 7     6 1   4   

9   1 7   2 8     

2   5 9 4       3 

 
Řešení: 
 

1 3 9 8 7 5 4 6 2 

7 8 6 3 2 4 1 9 5 

4 5 2 6 1 9 3 7 8 

8 2 4 1 9 6 5 3 7 

6 1 3 2 5 7 9 8 4 

5 9 7 4 8 3 6 2 1 

3 7 8 5 6 1 2 4 9 

9 4 1 7 3 2 8 5 6 

2 6 5 9 4 8 7 1 3 

 
Po splnění úkolů na všech stanovištích budou muset jít družiny do tábora, kde 
obdrží zprávu, kde mají hledat největší poklad Vontů - hlavovolam Jana Tleskače - 
JEŽKA V KLECI. 
 
Hlavolam Jana Tleskače - JEŽKA V KLECI - hledejte v lese nad táborem. Klíčem k 
jeho nalezení je mohyla z kamenů. 
 
 
 
 



Zpráva bude zašifrována posunutím abecedy: klíč A = J 
 
QVJFYVJW TJXJ DVNCUJLN - TNIUJ F UVNLS - QVNMNTDN F VNCN XJM 
DJKYBNW. UVSLNW U TNQY XJVNINXS TN WYQChVJ I UJWNXE. 
 
Klíč k rozluštění hledejte na kuchyňské konstrukci. 
 
U mohyly však bude nečekaná zpráva: 
"Ježek zde není, byl objeven neznámo kým, neznámo kam... Kdo ví, zda se 
ještě někdy objeví..." Sdělte tuto zprávu co nejrychleji hlavnímu vedoucímu a 
tím ukončíte dnešní etapu hry. 
 
Celkové hodnocení za tuto etapu se bude skládat ze součtu všech dílčích bodů, tzn. 
bodů za úspěšnost v jednotlivých úkolech, bodů za rychlost na jednotlivých 
stanovištích a celkové rychlosti plynoucí z donesení ježka v kleci. Aby nebyly 
družiny znevýhodněni na stanovišti obratnosti, bude jim stopnut čas, kdy nebudou 
soutěžit, který se potom odečte od celkového (z důvodu nemožnosti plnit úkoly 
souběžně s druhou skupinou). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KOMENTÁŘ K 6. ETAPĚ: První jako služebník ("Kdo chce být prvním, 
buď otrokem všech) 
 
Zavřete oči, představte si, že jste vládcové, můžete mít cokoli, můžete dělat 
cokoli - jak by to vypadalo? 
 
PJK říká něco úplně opačného, v příběhu z Marka 10,35-45, kdy synové Zebedeovi 
chtějí mít ta nejlepší místa v nebi. 
 
Po čem touží taková hvězda (filmová, pop-music zejména, ale i ostatní slavní 
lidé), jací jsou? 
- hodně bohatí a své bohatství dávají patřičně najevo, chtějí být vidět, blaží je, 
když mohou dávat podpisy, za velmi výhodné smlouvy požadují velké honoráře, 
mají svou vlastní ochranku, dokáží si koupit třeba i ostrov 
- většina lidí jim ale závidí 
 
- být v čele to ale není jen tato "kladná stránka", ten, kdo je v čele má velkou 
zodpovědnost 
př. když se stane průšvih někde na pracovišti, vždycky za to někdo zodpovídá 
 
- PJK nás učí, že pokud chceme být první, máme být poslední - služebníci. Jak to 
máme chápat? 
- v životě jsou velmi důležité mezilidské vztahy, to, jak se chováme ke druhým 
lidem, jak nás berou, jak my bereme je - a je zřejmé, že ten, kdo své podřízené 
jen drezúruje a sám nic nedělá, ten není dobrým vedoucím 
př. vedoucí v elektru, který sám nic nedělal jen přikazoval svým podřízeným 
- naopak ten vedoucí, který je sám příkladem práce, je svými podřízenými brán 
velmi dobře a druzí se mu snaží pomáhat - je jasné, že vztahy na tomto pracovišti 
jsou mnohem vřelejší než na tom předchozím 
 
- PJK, který sám byl v určitém slova smyslu vůdcem (měl "pod sebou" 12 učedníků) 
jim však dokázal sloužit, jako by byl jejich sluha, ne pán 
Jan 13,1-16: umývání nohou učedníků 
 
- to je příklad pro nás, abychom druhému sloužili, pomáhali druhým, i přesto, že 
nemusíme a že by spíše teoreticky měli oni pomoci nám 
- když pak lidé uvidí toto naše jednání pomoci, služby, bude to mít jeden velký 
důsledek - začnou si nás mnohem více vážit a mít v úctě a vlastně se tak 
staneme prvními pro ně 
- i nyní na táboře můžeme mít otevřené oči pro to, kde bych mohl posloužit, 
pomoct 
- ten první totiž není ten, kdo se nechá obskakovat - to je člověk despota, kterého 
ostatní nemají moc (nebo vůbec rádi), ale první je ten, kdo druhému dovede 
posloužit - pak se stává opravdu prvním 
- dívejme se kolem sebe, kde můžeme pomoci 
Filipským 2:21  všichni si hledí jen svého, a ne toho, co je Krista Ježíše. 
- když nebudeme zaměřeni jen na své potřeby, ale na druhé, na Boží dílo, pak 
opravdu naplníme Ježíšův odkaz 
Marek 10:44 "Kdo chce být mezi vámi první, buď otrokem všech." 



7. etapa: Mrtvý promluvil 
               Vzkříšení člověka a Boha (Lazar a Ježíš) 
 
 
Motivace: čtení úseků z knížky Tajemství Velkého Vonta, str. 60 - 63 
 
Čas hry:  cca 4 - 5 hodin 
 
Počet lidí k zajištění hry: 6 
 
Místo k realizaci: pomník, telefonní budka, potok s mostem, skála 
 
Pomůcky: zprávy, lano, klubka provazu, prut na lovení, ingredience na vaječinu, 
nádobí, zápalky, mapa, mobilní telefon pro družinu 
 
Průběh: 
Hra začne tím, že družiny budou mít za úkol uvařit vaječinu. Ingredience dostanou 
na požádání v kuchyni (kde budou nachystány), každá družina bude vařit z 5 vajec. 
Uvařené jídlo si bude muset vzít s sebou, když předtím dá ochutnat jednu lžičku 
všem vedoucím v táboře, musí mít i pro vedoucí na trati i pro vedoucího u hrobu 
"mrtvého". 
Jakmile družina dovaří, obdrží následující zprávu: 
 
Jděte do Dolní Lomné a pak pokračujte po silnici směrem do Horní Lomné. Za 
autobusovou zastávkou "Jestřábský potok" je cedule s koncem Dolní Lomné. V 
její blízkosti hledejte pomník hrdinů padlých za 2. světové války. Vzadu za 
pomníkem je pro vás připravena další zpráva. 
 
Za pomníkem bude mapa oblasti se zprávou: 
 
Kousek odsud (viz mapka) je telefonní budka. Běžte k ní. Vejděte celá družina 
do ní. Budete mít telefonní hovor. Na jeho začátku budete vyzváni k tomu, 
abyste řekli heslo. 
 
Heslem je správná odpověď na tuto biblickou otázku: 
 
Jak se jmenoval člověk, kterého vzkřísil apoštol Pavel? 
 
Věta bude zašifrována přeházením písmen v jednotlivých slovech: 
 
KJA ES  NVMOLJAE OČĚLKV, RHKÉETO KÍLZSŘVI ŠOPLOAT EAPVL? 
 
Pokud nesestavíte jednotlivá slova správně, je možno poslat sms o nápovědu, 
kde napíšete které slovo (případně slova) požadujete rozluštit. 
Tvar sms: NAPOVEDA_1, jméno vaší družiny, pořadí slova, které chcete poradit 
(např. 1. = první slovo), při více slovech např. 1., 2., 3. atd.). Pozor! Za každé 
slovo, které budete chtít rozluštit zaplatíte 5 minutami času, který bude přičten 
k vašemu výslednému času!). MŮŽETE POSLAT JEN JEDNU SMSKU (není možno 
se ptát po jednotlivých slovech) 



 
(Když zprávu rozluštíte, ale nevíte, ve které biblické knize hledat, můžete 
poslat sms na číslo: __________________ a obratem dostanete nápovědu. Za 
tuto smsku však zaplatíte 15 minutami času, který bude přičten k vašemu 
výslednému času!) 
Tvar smsky: NAPOVEDA_2, jméno vaší družiny 
 
Nedaleko budky bude sedět jeden z vedoucích tak, aby na budku viděl. Jakmile 
bude družina v budce, bude ji volat. Družina mu musí sdělit heslo (Eutychos). 
Pokud bude heslo špatně, vedoucí řekne, ať hledají znovu. Pak mohou uskutečnit 
ještě jeden hovor. Když ani potom to nebude správně, musí skupina vyčkat. 
Vedoucí jí řekne: "Nyní musíte čekat, než k vám přijde člověk, který vám poradí co 
dál." A zároveň si zapíše čas hovoru. Až zavolají všechny skupiny (pokud se spletou, 
tak i podruhé), může vystoupit ze svého úkrytu a dle času poradit přesnou kapitolu, 
kde hledat. Vedoucí bude mít zapsány časy mezi druhým voláním jednotlivých 
skupin (pokud budou neúspěšná). V rozmezí těchto dvou časů (případně tří) časů 
sdělí tuto radu postupně jednotlivým družinám. 
 
Po řečení správného hesla bude družině řečeno:  
"Nyní postupujte dále směrem nahoru údolím Jestřábského potoka po asfaltové 
silnici (směr chata pod Polomem) až projdete kolem závory a předposledního 
domu (poslední je už jen hájovna). U tohoto předposledního domu je rozcestí, a 
kousek dál vlevo most přes potok, kde se dozvíte další úkol. Cestou se naučte 
verš Jan 11,25-26. 
 
Na mostě bude čekat vedoucí, který dá družině prut s provázkem a háčkem. Dá ho 
družině až tehdy, když její členové řeknou všichni správně verš. Jím bude muset 
družina vylovit zprávu, která bude v potoce. Pokud bude muset družina čekat na 
předchozí, čas se jí samozřejmě odečte. 
 
Zpráva: 
Vyrobte si nosítka, k dispozici máte klubko provazu, na kterých ponesete 
jednoho člena družiny, který musí ležet, až k dalšímu vedoucímu. Nepokoušejte 
se podvádět. Vontové číhají všude okolo, sledují vás. Pokud nesený půjde sám 
či jinak opustí nosítka, jste v této etapě DISKVALIFIKOVÁNI a nezískáte žádný 
bod! Nosítka se členem můžete položit na zem, když budete chtít odpočívat a 
to kolikrát chcete. 
 
Další vedoucí na místě určeném zkontroluje, zda splnili pravidla (ležící bude 
přivázán provazem vedoucího, který bude mít jinou barvu), umožní osvobození 
(vzkříšení) mrtvého. A sdělí jim že mají postupovat dále až narazí na obrázek kříže. 
Pak ať sledují obrázek kříže až se dostanou pod skálu. 
 
Pod skálou bude vedoucí, který bude mít připravené lano, po kterému budou 
muset družiny vyšplhat nahoru k hrobu, kde pod křížem bude zakopána zpráva se 
slovy Velkého Vonta (úryvek z knihy Tajemství Velkého Vonta str. 152-156) a také 
JEŽEK V KLECI. Jakmile ji družiny objeví, vyšlou jednoho člena po provaze zpět 
dolů k vedoucímu, který předá členovi družiny důležitou zprávu. Tím hra pro 
družinu končí. Proběhne ještě případné časové vyrovnání.  
 



 
Text důležité zprávy: 
Našli jste JEŽKA V KLECI. Večer proběhne u táboráku vyhodnocení a uzavření 
celotáborové hry. Pokud večer, až budete vyzváni, vytáhnete ježka z klece ven 
a dáte ho zpět (stačí i jeden člen za družinu), obdržíte bonusové body, které 
mohou ještě pořádně zamíchat výsledným pořadím!!! 



 



 



 
 



 



 



KOMENTÁŘ K 7. ETAPĚ: Vzkříšení člověka a Boha (Lazar a Ježíš) 
 
Dnešní hra se jmenovala Mrtvý promluvil. To je normálně nemožné. I v příběhu 
Rychlých šípů mluvil za mrtvého dopis. V Bibli se však setkáváme na několika 
místech se vzkříšením z mrtvých. Jak je to možné? Není to blbost? 
Jako křesťané věříme, že Bůh stvořil svět a život vůbec. Vědci dodnes nenapadli 
teorii stvoření, je stále platná a naopak vědci křesťané přinášejí stále nové objevy, 
které dělají starosti evolucionistům (DNA a informace, neexistuje žádný přechodný 
druh, organismy spíše vymírají než vznikají nové...) 
A když Bůh dává život, bere život, proč by jej nemohl zase vrátit? 
 
Koho Ježíš vzkřísil? (dcera Jairova, mladík z Naim, Lazar) 
Smrt je asi to nejhorší, co může lidi potkat - alespoň ze světského pohledu. Když je 
nějaké neštěstí, tak v první řadě se zachraňuje lidský život. I když jdou škody do 
milionů a miliard, vždycky se za nejhorší ztrátu považuje lidský život (např. při 
bouřkách apod.) 
 
Jako křesťani ale máme velkou naději - neboť věříme tomu, kdo má moc život 
nejen brát, ale také dávat. 
Jan 3,16: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, 
kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. 
 
Jaký byl rozdíl mezi Lazarovým a Ježíšovým vzkříšením? 
Lazar: znovu umřel, Ježíš: žije obrazně: Lazar vyšel z hrobu svázaný v těch 
plátnech, Ježíš vyšel nesvázaný, v novém oblečení. 
 
Toto vzkříšení je základní prvek naší víry v Boha. Proto pohřby těch lidí, kteří 
věřili v Boha a měli osobní vztah s PJK jsou plné naděje - samozřejmě i tam je 
smutek, to je přirozené a bylo by divné, kdyby tomu tak nebylo. Ale jednou se 
shledáme! 
 
Ježíš přišel, aby člověka znovu uvedl do vztahu s Bohem, aby zaplatil cenu za 
hřích (za to, že člověk nechce ve svém životě Pána Boha, za to, že si chce jít 
vlastní cestou). Za hřích je smrt, když ale není hřích, není ani smrt. A to je dobrá 
zpráva! 
 
Mluvili jsme o naději - a její součástí je život v nebi. Nevíme jak to tam bude 
vypadat, ale víme, že když Bůh učinil tak krásnou zemi, tak je schopen učinit něco 
krásného. 
 
Zj 21,1-5: vše nové, bez smrti, bez nemoci 
Týká se to ale jen toho člověka, který nad Boží nabídkou nemáchne rukou a 
neřekne, že to jsou jenom povídačky pro staré babky či hloupé lidi. 
Já díky Bohu mohu nyní studovat doktorát, tak si myslím, že blbý nejsem - a přesto 
je víra v Boha mou životní oporou. Vztah s Pánem Bohem je tím, co mě drží. 
 
- když Ježíš šel vzkřísit Lazara, ptá se Marty, jestli věří. To je klíčové. Věřit. Boha 
nemůžeme vidět, ale vidíme (vnímáme) důsledky jeho působení, stejně tak jako 
vítr, který nevidíme, vidíme a cítíme jeho důsledky. 
 



Tak bych nám všem přál, abychom si vyvolili život, který nabízí Pán Bůh pro nás 
lidi, který nezastaví ani smrt, ale mohli se jednou všichni radovat u našeho Pána, 
který nás tolik má rád, že přišel pro nás umřít, abychom nemuseli umřít my. To je 
dobrá zpráva, to je evangelium. 
 
Modlitba:  
Pane Ježíši, děkuji ti za tvoji lásku, kterou miluješ člověka, kterého jsi stvořil. 
Děkuji ti za to, že jsi zemřel za hřích člověka a tím připravil cestu zpátky do vztahu 
k Bohu, kterou člověk ztratil tím, že odmítl Boha ve svém životě. Ty jsi byl bez 
hříchu, proto jsi nemohl zemřít a byl jsi vzkříšen. Děkuji za to, že nyní žiješ a 
mluvíš k lidskému srdci. Voláš lidi k sobě. Děkuji že i já a další z nás, jsme mohli 
osobně vyznat to, že tě potřebujeme v životě a poprosit za přijetí. nyní můžeme 
být tvými syny a dcerami a nemusíme již mít strach ze smrti, ale můžeme se těšit 
do krásného nebe, které pro nás připravuješ. Pomoz nám žít v souladu s tvým 
přáním. Amen 
 
Epilog hry při posledním ohni 
 
Družiny se pokouší dostat ježka z klece ven, když předtím jim bude sděleno, že 
ježek obsahuje konečné rozluštění záhady mrtvého. V ježkovi bude ukryt dopis 
mrtvého Karla Dymoráka (z knihy Tajemství Velkého Vonta, str. 179-180).  

 

 
 



Pokud se to družině podaří v následujícím čase, získají tyto body: 
 
do 1 minuty: 5 bodů 
do 2 minut: 4 body 
do 3 minut: 3 body 
do 4 minut: 2 body 
do 5 minut: 1 bod 
 
Poznámka: Čas a body mohou být eventuelně upraveny dle aktuální situace. 
 
Vyhodnocení hry proběhne u posledního ohně. Vítězí družina s největším počtem 
bodů. Bude také zdůrazněno, že hra měla podtrhnout atmosféru tábora, nebyla 
jejím hlavním cílem. Tím měly být zážitky dosažené při hrách a přemýšlení o 
otázkách víry v osobním křesťanském životě. 
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