Závěrečná zpráva
o soutěži ve znalosti Bible
Stezka písmáků 2010
* v 1. kole - organizovaném hlavně Junákem - řádně
soutěžilo během září a října 258 soutěžících (včetně
soutěžících „mimo pořadí“);
* do závěru soutěže získalo postup 121 soutěžících;
* 2. kolo se konalo 17. listopadu v Praze, opět
v modlitebně CASD
na Smíchově - především „pod taktovkou“ Klubu
Pathfinder;
* skutečně se zde soutěže účastnilo 84 soutěžících
(včetně soutěžících „mimo pořadí“ všech kategorií)
- bylo to 24 týmů a 23 jednotlivců.
V obou kolech děti a mládež odpovídali na otázky
z biblických knih:

Kategorie „N” (ve věku do 9 let včetně)
evangelium Matoušovo a Janovo a kniha Ezdráš
Kategorie „M” (ve věku od 10 do 12 let včetně)
všechna evangelia, knihy Ezdráš a Numeri

Kategorie „S” (ve věku od 13 do 16 let včetně)
všechna evangelia, knihy Ezdráš a Numeri, 1. a 2. ep. Tesalonickým
Letos několik dospělých využilo příležitosti a odevzdalo k opravě soutěžní archy z
Kategorie „MP” (dospělí všeho věku) - měli za úkol odpovědět na otázky
ze všech evangelií a knih Ezdráš a Numeri, 1. a 2. ep. Tesalonickým
Soutěžící obou kol byli celkem z 33 obcí a měst naší vlasti.
Soutěžící děti i mládež byli jednak z rodin, kde se Bibli věnuje zvláštní pozornost,
a dále z pořádajících organizací Klub Pathfinder a Junák, ze škol
(Arcibiskupského gymnázia a Křesťanské základní a mateřské školy ELIJÁŠ) a
přímo nebo zprostředkovaně (prostřednictvím svých členů v soutěži) z církví:
Církve adventistů s.d. (CASD), Českobratrské církve evangelické (ČCE),
Evangelické církve metodistické (ECM), Evangelikálního sboru ELIM,
Křesťanských společenství (KS) a Římsko-katolické církve (mající členy
především v Junáku).
V místech konání 1. kola se soutěži věnovalo celkem 56 dospělých tzv.
dohlížejících osob, ze strany organizátorů se přípravě i vyhodnocení soutěže
věnovalo průběžně 15 osob.
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Při propagaci soutěže pomáhala Biblická jednota, Česká biblická společnost,
ECM, redakce týdeníku Kostnické Jiskry a připojila se také – v tomto roce poprvé
– YMCA, jejíž zástupce se účastnil besedy při 2. kole.
Hlavní finanční podporu poskytla F-nadace a dále redakce
interního zpravodaje Oboru duchovní výchovy (ODV) Junáka
„Na dobré stopě“, režii pomohl pokrýt Klub Pathfinder a
Junák (díky dotacím MŠMT pro práci s mládeží) i CASD,
knižní ceny poskytla nakladatelství: Česká biblická
společnost, Návrat domů, Advent-Orion, Karmelitánské
nakladatelství a Samuel.
Druhé kolo bylo zahájeno několika písněmi přednesenými
hudební skupinou „Nic moc“, které zarámovaly úvodní
biblickou úvahu kazatele CASD Radka Jonczyho.
Po vysvětlení pravidel a způsobu vyplňování soutěžních archů, které provedl Jiří
Zajíc (předseda ODV Junáka), proběhlo vlastní 2. kolo soutěže.

Jiří Zajíc vysvětluje pravidla

soutěžící se hluboce zamýšlí

David Čančík – Dawy, předseda hostitelského Klubu Pathfinder, předává diplomy 2. kola.
Celý soubor fotografií ze 2. kola je na http://www.pathfinder.cz/5rubriky/stezka/stezka.html .
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Beseda při 2. kole soutěže
se jako obvykle konala v době opravování soutěžních archů.
Úvodem si přítomní vyslechli úvahu ses. Elišky Partykové (vypracované v rámci
„nadstavby“ této soutěže, nazvané „SP PLUS“, nad biblickými odkazy, které
obsahují ustanovení o úctě Ježíše vůči Bohu Otci, a její doporučení, jak tuto úctu
správně chápat i prokazovat dnes – k tomu proběhla diskuse.
K průběhu 1. kola soutěže br. Vladislav Jech za organizátory vyjádřil uznání všem
dohlížejícím za rychlou e-mailovou komunikaci i péči, věnovanou rozmnožování
soutěžních archů – přítomní se shodli na tom, že v této osvědčené praxi budou
pokračovat

VÝSLEDKY 2. KOLA SOUTĚŽE
V tabulkách nejsou zahrnuti dospělí, kteří soutěžili v 2. kole „mimo pořadí“.
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Praha, 20. 11. 2010

Vypracovali: Vladislav Jech (Junák) a David Čančík (Klub Pathfinder)
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