Výsledky
soutěže ve znalosti Bible

Stezka písmáků ročník 2015
Soutěž připravil a organizoval Odbor duchovní výchovy Junáka ve spolupráci
s Klubem Pathfinder a Církví adventistů sedmého dne.
* 1. kolo se konalo v místě bydliště soutěžících a řádně v něm soutěžilo
během září a října 119 soutěžících, kteří všichni získali zelený odznak
soutěže - do závěru soutěže se kvalifikovalo 29 soutěžících;
* 2. kolo se konalo 17. listopadu v Praze, a to opět tradičně v modlitebně
CASD na Malvazinkách v Praze 5; skutečně se jej zúčastnilo celkem
20 soutěžících, a to 17 řádně kvalifikovaných z 1. kola a 3 soutěžící
byli v kategorii mimo pořadí (ti nemohli získat hlavní cenu - červený
odznak soutěže - a proto u nich nebylo hodnoceno pořadí).
V obou kolech děti a mládež i dospělí nad 18 let odpovídali na otázky z biblických knih:

Kategorie „N” (ve věku do 9 let včetně)
evangelium Markovo a kniha žalmů od č. 41 do č.100

Kategorie „M” (ve věku od 10 do 12 let včetně)
evangelium Markovo, kniha žalmů od č. 41 do č.100 a kniha Ezechiel

Kategorie „S” (ve věku od 13 do 17 let včetně)
všechna evangelia, kniha žalmů od č. 41 do č.100,
kniha Ezechiel a epištola Židům

Kategorie „P“ (dospělí od 18 let výše)
měli stejné otázky jako kategorie „S“ pro mládež,
avšak museli soutěžit pouze jako jednotlivci.
Soutěžící byli celkem ze 20 obcí a měst naší vlasti včetně hlavního města Prahy.
Soutěžící děti i mládež byli jednak z rodin, kde se Bibli věnuje trvalá pozornost, dále
z pořádajících organizací Klub Pathfinder, Junák a také přímo nebo zprostředkovaně
(prostřednictvím svých členů v soutěži) z církví: Církve adventistů sedmého dne (CASD),
Českobratrské církve evangelické (ČCE), Evangelické církve metodistické (ECM),
Křesťanských společenství či Křesťanských sborů (KS) a též z Římsko-katolické církve.
V místech konání 1. kola se soutěži věnovalo celkem 22 dospělých tzv. dohlížejících osob;
ze strany organizátorů se přípravě i vyhodnocení soutěže věnovalo v Praze i mimo hlavní
město 15 osob. Při 2. kole kromě organizátorů bylo přítomno také 7 dohlížejících osob,
z míst 1. kola, z nichž jedna také soutěžila v kategorii P, byli to vedoucí i rodiče resp. rodinní
příslušníci, doprovázející děti na 2. kolo.
Při propagaci soutěže pomáhali Klubu Pathfinder a Junáku zejména: Biblická jednota, Bible
Union Czech Republik, redakce týdeníku Kostnické Jiskry a informační sítě církví.
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Hlavní dobrovolnou pracovní podporu poskytl Odbor
duchovní výchovy a redakce interního zpravodaje
Odboru duchovní výchovy (ODV) Junáka „Na dobré
stopě“ i vedení Klubu Pathfinder. Režii pomohl vedle
redakce měsíčníku „Na dobré stopě“ pokrýt Klub
Pathfinder (díky provozním dotacím MŠMT pro práci
s mládeží) i sama Církev adventistů SD.
Před zahájením byla dána možnost prohlédnout si
pěkné věcné ceny - knihy, tak aby byl výběr při samotném vyhlašování výsledků bez váhání. Věcné ceny
věnují po dlouhá léta sponzoři z vydavatelství: Návrat
domů, Advent-Orion, Biblická jednota, Česká biblická
společnost, Portál a Samuel.
Soutěž zahájil místopředseda KP Roman Buchtel
přivítáním a modlitbou, následovala křesťanská píseň za doprovodu přizvané hudební skupiny KONGRES.
Úvodní svědectví o významu Bible pro něho samotného i pro čtenáře Písma svatého měl
bývalý člen Odboru duchovní výchovy
Junáka Tomáš Biňovec – připomněl, že
k Bibli je třeba přistupovat nejen ze zvědavosti, nýbrž se zvídavostí s cílem získat moudrost,
vždyť můžeme číst v knize Přísloví v 3. kapitole „Počátek
moudrosti je bázeň Hospodinova“; ti,
kdo se k Bibli „obracejí“ vědí, že nejde o
strach, ale o úctu, respekt, nalezení
smyslu života.
Po vysvětlení pravidel a způsobu
vyplňování soutěžních archů, které provedl garant otázek Jiří Zajíc (předseda
Odboru duchovní výchovy Junáka), proběhlo již vlastní 2. kolo soutěže.
Soutěžící se tentokrát - protože se sešli v „komorním
počtu“ – mohli rozptýlit po celém sálu modlitebny a
soustředěně odpovídat na otázky soutěže.
Celé druhé kolo soutěže – finále - řídil
předseda Klubu Pathfinder David
Čančík, který se po celou dobu
organizace této znalostní soutěže věnuje také tvorbě otázek i celkové koncepci a zajištění soutěže. V jeho péči je
také kontaktovat sponzory knižních
cen.
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VÝSLEDNÉ BODY A POŘADÍ 2. KOLA SOUTĚŽE
Na odevzdání soutěžních archů a jejich opravu navázalo vyhlášení
výsledků, a to jak pro ty, kdo řádně splnili limit pro získání červeného
odznaku 2. kola soutěže (v tabulkách jsou jejich řádky podmalovány),
tak i ostatních soutěžících.
Soutěžících jednotlivci a týmy včetně soutěžících mimo pořadí
obdrželi zvláštní diplom a bez výjimky všichni si mohli – v pořadí jak
byli vyhlašováni – vybrat hodnotné knihy.

Výsledky jsou uspořádány podle kategorií:
Kategorie N
Místo

Jméno

Příjmení

Domažlice

Leona
Josefína
Pájík
Johanka

TÝMY
Ticháčková
Zapletalová
Lukšík
Bilová

Valašské Klobouky

Příslušnost

Body

ČCE

18

KP

18

Limit pro získání červeného odznaku: 17 bodů. Celkem řádných soutěžících: 4.
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Kategorie M
Místo

Jméno

Havířov
Nymburk

Zuzana
Zbyšek

Valašské Klobouky

Vlastimil
Timotej

Příjmení
JEDNOTLIVCI
Gomolová
Plaňanský
TÝM
Lukšík
Mitura

Příslušnost

Body

CASD
KS

25
21

KP

23

Limit pro získání červeného odznaku: 24 bodů. Celkem řádných soutěžících: 4.

Kategorie S
Místo

Jméno

Praha / Nymburk

Markéta
Eliška
Jana
Eliška

Tuklaty

Příjmení
TÝMY
Beštová
Plaňanská
Chalupníková
Sýkorová

Příslušnost

Body

KS

41

KS

32

Limit pro získání červeného odznaku: 35 bodů. Celkem řádných soutěžících: 4.
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Kategorie P
Místo
Havířov
Valašské Klobouky
Cheb
Cheb
Valašské Klobouky

Jméno
Daniel
Jana
Viktor
Jakub
Barbora

Příjmení
Gomola
Lukšíková
Novotný
Vyhnálek
Miturová

Příslušnost
CASD
KP
KS VINICE
KS VINICE
KP

Body
45
41
39
39
35

Limit pro získání červeného odznaku: 35 bodů. Celkem řádných soutěžících: 12.
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Soutěžící MP
Místo
Tuklaty
Valašské Klobouky
Divnice-Slavičín

Jméno
Ondřej
Tomáš
Pavel

Příjmení
Chalupník
Lukšík
Lukšík

Příslušnost
KS
KP
rodina

Kategorie
MP-M
MP-S
MP-P

Bodů
24
31
33

Celkem soutěžících mimo pořadí: 3. Získané body pro tuto skupinu neurčují pořadí; soutěžící jsou
seřazeni podle kategorie. Všichni však měli získali nárok na věcné ceny a vybrali si je.

Beseda při 2. kole soutěže
Jako již tradičně se konala v době opravování soutěžních archů. Přítomní – někteří
dohlížející a zástupci organizátorů - si vyměnili názory a poznatky z 1. kola soutěže.
Shodli na tom, že i když zvláště kniha žalmů i proroctví Ezechiele vyžadovaly soustředěné
studium, tato soutěž má celkový dobrý přínos.
Diskutovali dále o tom, zda podprůměrný počet soutěžících může souviset jen s náročností
soutěže anebo letos existovaly jiné důvody.
Možnost „vizualizace“ probírané látky, která zazněla při loňské besedě, zůstává trvající
výzvou.
ZÁVĚREM organizátoři děkují všem zúčastněným spolupracujícím dospělým a z pohledu již
tak dlouho trvajícího zdaru celé soutěže by rádi vyzdvihli také velmi důležitý přínos všech
finančních příspěvků a neméně podstatný význam knižních cen od sponzorů této znalostní
soutěže!
Zkušenosti z dosavadních 16 ročníků zdárně ukončených běhů soutěže i přes letošní podprůměrnou účasti dávají dobré důvody pro řádnou přípravu i 17. ročníku na rok 2016.
Praha, 20. 11. 2015
Vypracovali:
David Čančík
(Klub Pathfinder)

Vladislav Jech
(Junák)

Budova sboru CASD Praha – Smíchov, kde se konalo finále soutěže dne 17. 11. 2015.
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