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Závěr znalostní soutěže 2018 
 

 
 

Počet přihlášených v 1. kole činil 121, a-
však skutečně odpovídalo na otázky 99 
přihlášených, což včetně rodinných týmů 
znamenalo jednotlivě 101 soutěžících. Do 
2. kola řádně prošlo 32 soutěžících jed-
notlivců a rodinných týmů – to jmenovitě 

znamenalo 35 soutěžících. Do 2. kola do-
stali nabídku na účast „mimo pořadí“ i 
další účastníci, i když neměli požadovaný 
počet 100% správných odpovědí v 1. kole 
– jedná se o osvědčený postup z dří-
vějších ročníků).  

 

Otázky 2. kola byly vybrány ze stejných biblických knih jako v 1. kole – viz  
celkový přehled pasáží z Bible jako zdrojů pro tvorbu otázek na internetu: 

 http://www.pathfinder.cz/_domain/pathfinder.cz/uploaded_files/files/SP/SP2018/Stezka_
pismaku_2018-bibl-pribehy_a_texty.pdf . 

 
 

Soutěžící byli celkem z 36 měst a obcí z celé naší vlasti; soutěžili tam v 1. kole na místě po 
internetu a připojovali se jak z vlastních počítačů, tak z míst s připojením na internet, která 
zajistili v řadě případů vedoucí skupin. Na druhé kolo se dostavilo a bylo zaregistrováno 
jednotlivě celkem 28 soutěžících a k tomu 5 soutěžících „mimo pořadí“ (tzv. kategorie MP). 

Znalostní soutěž zahájil svým zamyšlením br. Roman Růža Buchtel (mís-
topředseda Klubu Pathfinder a člen ODV Junáka), při kterém podal svoje 
svědectví o tom, co pro něho Bible znamená a vyslovil přání, aby Písmo 
svaté u všech soutěžících mělo zásadní význam. Ke 
zpěvu na kytaru hrál vedoucí mládeže Klubu Pathfinder 
z Plzně. 
Organizátoři připravili soutěžní archy pro všechny 
kategorie, tj. N = nejmladší (ve věku do 9 let), M = mladší 
(ve věku od 10 do 12 let) a S – starší (ve věku od 13 do 

17 let). Soutěž již tradičně také dává možnost, aby soutěžili „pokročilí“ 
(pro přehlednost označovaní za kategorii P), tj. jednotlivci od 18 let výše, 
mající stejný počet otázek jako kategorie S. Soutěžící s nižším věkem 
může soutěžit v kategorii vyšší, naopak však nikoliv.  
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Po úvodním zamyšlení uvedl br. Jiří Edy Zajíc (vedoucí ODV – odboru duchovní výchovy 
Junáka) vstupními informace. Byl přítomen také další z autorů otázek Martin Hejl – ředitel 
Scripture Union Czech Republic a člen ODV. Po úvodu následovalo rozdání soutěžních 
archů a vlastní zahájení soutěže (obrázek podává celkový pohled). Řízení 2. kola se dále 
účastnili mezi organizátory ses. Ingrid Škábová z KP a br. Tomáš Skalický za ODV Junáka.  
 

 
 

 

Výsledky 2. kola (A = splněn limit, N = nesplněn limit):  
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Uvedené seznamy zahrnují všechny soutěžící závě-
rečného kola jmenovitě, včetně dosažených bodů, a 
údaje, zda splnili limit anebo nikoliv. 
 

Během opravování soutěžních archů si přítomní vy-
zkoušeli novou hru Christivity, nabízenou ČCE. 
  

Zatímco červený odznak soutěže obdrželi pouze ti, 
kdo splnili limit a soutěžili řádně, všichni soutěžící 
včetně kategorie MP si mohli postupně vybrat zají-
mavé knihy, mezi nimi také speciální vydání Bible. 

 

Jakou radost dovedou udělat odznaky, knihy i diplomy, viz obrázky: 
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Otázky pro obě kola vypracoval kruh organizátorů z ODV Junáka. Jako příklad uveďme 
některé (pro prostřední kategorii M): 
 

Doplň správný začátek tohoto verše (přikázání): „___, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti 
dává Hospodin, tvůj Bůh.“ 

a) Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý 
b) Cti svého otce i svou matku 
c) Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha 

Správně: b) 
Koho označil Kristus za svou matku a své bratry? 

a) Marii a její syny. 
b) Marii a dvanáct učedníků. 
c) Všechny, kdo slyší Boží slovo a jednají podle něj. 

Správně: c) 
Jaká vlastnost má být známa všem lidem v našem okolí? 

a) Naše upřímnost 
b) Naše odvaha 
c) Naše mírnost   

Správně: c) 
 

Účastníky této znalostní soutěže jsou obvykle z větší části soutěžící, kteří absolvovali již 
více ročníků, avšak každoročně se registrují také „nováčci“. Kromě soutěžících z rodin byli 
účastníci již tradičně ze skupin mládeže (nejvíce z Klubu Pathfinder, ale i z organizace pro 
mládež „Royal Rangers“) a v kategorii nejstarších povětšinou převažovali rodiče, prarodiče 
anebo členové církví, kde mají soutěžící zázemí (letos to byla hlavně CASD, na straně orga-
nizátorů to kromě CASD ponejvíce byla CŘkat). 
Ačkoliv již podruhé došlo zejména v 2. kole k poklesu soutěžících oproti dlouhodobému 
průměru, duchovní přínos ze soutěže u účastníků i dobré zkušenosti organizátorů pod-
porují záměr v soutěži pokračovat.  

Sbor Církve adventistů s. d. poskytl opět prostory, kde se její závěr konal již vícekrát: 
 

 
 

     Zprávu podává: Roman Buchtel             Redakční zázemí: Vladislav Jech 
     Mobil: 739 345 690               Mobil: 737 537 534 
     e-mail: roman@pathfinder.cz              e-mail: vjech.kamzik@volny.cz  
     web Klubu Pathfinder:               web Junáka:  
     http://www.pathfinder.cz/                                               https://krizovatka.skaut.cz/  
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