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Byla to noční hra plná dobrodružství, napětí a překvapení, ale také poznání Byla to noční hra plná dobrodružství, napětí a překvapení, ale také poznání 
Šalomounovy moudrosti o světle z knihy Přísloví. Šalomounovy moudrosti o světle z knihy Přísloví. 

V 17.00 jsme měli sraz před klubovnou. Sešlo se celkem devět dětí. V 17.15 jsme V 17.00 jsme měli sraz před klubovnou. Sešlo se celkem devět dětí. V 17.15 jsme 
dorazili na vrchol sopky, kde nás již čekali ohniváci Albert s Radkem, kteří předem při-dorazili na vrchol sopky, kde nás již čekali ohniváci Albert s Radkem, kteří předem při-
pravovali stanoviště a oheň. Již cestou do kopce na sopku se někteří chtěli vracet, pro-pravovali stanoviště a oheň. Již cestou do kopce na sopku se někteří chtěli vracet, pro-
tože se zalekli hluboké černočerné tmy, ale nakonec jim ostatní kamarádi dodali kuráž. tože se zalekli hluboké černočerné tmy, ale nakonec jim ostatní kamarádi dodali kuráž. 
Před dětmi byly tři zkoušky, kde si měly vyzkoušet, jak funguje světlo ve tmě a k čemu Před dětmi byly tři zkoušky, kde si měly vyzkoušet, jak funguje světlo ve tmě a k čemu 
všemu je užitečné. Na všechna stanoviště se vycházelo od ohně naděje a záchrany, kam všemu je užitečné. Na všechna stanoviště se vycházelo od ohně naděje a záchrany, kam 
se mohly při nezdaru vždy vrátit. se mohly při nezdaru vždy vrátit. 

První úkol se jmenoval „Přenos světla“. Úkolem bylo najít moudrého muže hlu-První úkol se jmenoval „Přenos světla“. Úkolem bylo najít moudrého muže hlu-
boko v lese. Cestu k němu ukazovalo pět svíček. Na konci nalezly děti moudrého muže, boko v lese. Cestu k němu ukazovalo pět svíček. Na konci nalezly děti moudrého muže, 
který jim předal dvě světla — jedno duchovní, měly si zapamatovat 9. verš z přísloví který jim předal dvě světla — jedno duchovní, měly si zapamatovat 9. verš z přísloví 
krále Šalomouna, 13. kapitoly: krále Šalomouna, 13. kapitoly: „Světlo spravedlivých radostně září, kdežto svévolní-„Světlo spravedlivých radostně září, kdežto svévolní-
kům svítilna hasne“kům svítilna hasne“, a druhé fyzické, zapálenou svíci. Obě světla měly donést k ohni , a druhé fyzické, zapálenou svíci. Obě světla měly donést k ohni 
naděje a předat ostatním v nezměněném stavu, tj. zpaměti odcitovat přesně verš naděje a předat ostatním v nezměněném stavu, tj. zpaměti odcitovat přesně verš 
a předat svítící svíčku. Bylo to hodně náročné, když musely v lese opatrně našlapovat, a předat svítící svíčku. Bylo to hodně náročné, když musely v lese opatrně našlapovat, 
aby nezakoply, aby jim větřík nesfoukl svíčku a navíc při tom všem napětí a strachu si aby nezakoply, aby jim větřík nesfoukl svíčku a navíc při tom všem napětí a strachu si 
do nekonečna opakovat jeden verš, aby ho nakonec nezapomněly. Všechny děti byly do nekonečna opakovat jeden verš, aby ho nakonec nezapomněly. Všechny děti byly 
odvážné a statečné — obě světla nakonec donesly všechny tři družiny. odvážné a statečné — obě světla nakonec donesly všechny tři družiny. 

Dalším úkolem, který měl název „Přenos zprávy pomocí světla“, bylo přenést Dalším úkolem, který měl název „Přenos zprávy pomocí světla“, bylo přenést 
zašifrovanou zprávu pomocí blikání baterky přes údolí. Jeden z družstva vždy vysílal zašifrovanou zprávu pomocí blikání baterky přes údolí. Jeden z družstva vždy vysílal 
a ostatní se snažili zprávu dešifrovat. Zpráva zněla „Šalomoun byl moudrý muž.“ a ostatní se snažili zprávu dešifrovat. Zpráva zněla „Šalomoun byl moudrý muž.“ 

Třetí, poslední stanoviště před fi nálovým hledáním pokladu bylo „Využití světla Třetí, poslední stanoviště před fi nálovým hledáním pokladu bylo „Využití světla 
pro člověka, zapálení ohně 5 sirkami a přepálení provázku nad ohništěm“. Tento úkol pro člověka, zapálení ohně 5 sirkami a přepálení provázku nad ohništěm“. Tento úkol 
byl nečekaně nejtěžší, protože vzdušná vlhkost byla tak vysoká, že i když jsme nakonec byl nečekaně nejtěžší, protože vzdušná vlhkost byla tak vysoká, že i když jsme nakonec 
dětem nabídli donesené suché třísky, stejně se to nikomu nepodařilo. A to máme mezi dětem nabídli donesené suché třísky, stejně se to nikomu nepodařilo. A to máme mezi 
sebou přeborníky, kteří rozdělají oheň i jen jednou sirkou! sebou přeborníky, kteří rozdělají oheň i jen jednou sirkou! 

Po absolvování těchto tří zkoušek se děti mohly vydat do hloubi tmavého,straši-Po absolvování těchto tří zkoušek se děti mohly vydat do hloubi tmavého,straši-
delného lesa za pokladem. Když prošly po úzké pěšince, objevila se před nimi mýtinka, delného lesa za pokladem. Když prošly po úzké pěšince, objevila se před nimi mýtinka, 
na které zářily tři svíce. Tam našly zprávu, kde mají hledat poklad. Nebylo to však vůbec na které zářily tři svíce. Tam našly zprávu, kde mají hledat poklad. Nebylo to však vůbec 
jednoduché. Všechny děti ale úkol vyřešily a vydaly se správným směrem, kde byl ukryt jednoduché. Všechny děti ale úkol vyřešily a vydaly se správným směrem, kde byl ukryt 
poklad s poslední zprávou. Pro každého zde byl uschován perník. A jaká že byla ta poklad s poslední zprávou. Pro každého zde byl uschován perník. A jaká že byla ta 
poslední zpráva? No přece objasnění toho, co je tím nejvzácnějším světlem. (Jan 8,12) poslední zpráva? No přece objasnění toho, co je tím nejvzácnějším světlem. (Jan 8,12) 
„Ježíš k nim promluvil a řekl:„Ježíš k nim promluvil a řekl:  ,Já jsem světlo světa, kdo mě následuje, nebude ,Já jsem světlo světa, kdo mě následuje, nebude 
chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.‘“chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.‘“ A věřte, že po dnešní zkušenosti všichni  A věřte, že po dnešní zkušenosti všichni 
moc dobře vědí, co je to chodit ve tmě. moc dobře vědí, co je to chodit ve tmě. 

PAVEL FRÉHARPAVEL FRÉHAR

HLEDÁNÍ SVĚTLA NA OPAVSKÉ SOPCEHLEDÁNÍ SVĚTLA NA OPAVSKÉ SOPCE
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