
V ý s l e d k y
s o u t ě ž e  v e  z n a l o s t i  B i b l e  

S t e z k a  p í s m á k ů  r o č n í k  2 0 1 2
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 
   soutěžili během září a října 283 soutěžící (včetně soutěžících    
   „mimo pořadí)“ - 137 soutěžících získalo postup  do závěru soutěže; 
* 2. kolo se konalo 18. listopadu v Praze, a to na jiném místě než  
   tradičně – tentokrát v modlitebně CASD na Vinohradech – celkem
   se jej skutečně zúčastnilo 111 soutěžících (v tom 42 nejmladších
   v kategorii N, 27 v kategorii M a 22 nejstarších v kategorii S,  
   19 soutěžích bylo nad 18 let v kategorii P a 1 dospělá soutěžila mimo 
   pořadí).

V obou kolech  děti a mládež i dospělí nad 18 let odpovídali na otázky 
z biblických knih buď jako jednotlivci anebo jako týmy (v kategorii N a M 

                                   mohl mít tým až 4 členy, v kategorii S pouze 2 členy):

Kategorie „N” (ve věku do 9 let včetně)
evangelium Matoušovo a 1. kniha Mojžíšova

Kategorie „M” (ve věku od 10 do 12 let včetně)
evangelium Matoušovo, 1. kniha Mojžíšova a kniha Jób

Kategorie „S” (ve věku od 13 do 17 let včetně)
všechna evangelia, 1. kniha Mojžíšova, kniha Jób

a 1. a 2. epištola Timoteovi

Kategorie „P“ (dospělí od 18 let výše)
měli stejné otázky jako kat. „S“ pro mládež, avšak museli soutěžit 

pouze jako jednotlivci.

Kategorie „M” (mimo pořadí)
znamená možnost pro soutěžící kteréhokoliv věku resp. jakokoliv kategorie zúčastnit se,

i když původně nezískali právo postupu; nemají však právo získat odznak 2. kola, 
ale dostanou diplom a mohou si nakonec vybrat knížku.

Soutěžící obou kol byli celkem z 35 obcí a měst naší vlasti včetně hlavního města Prahy. 

Soutěžící  děti  i  mládež (soutěžící  v obou kolech) byli  jednak přímo z rodin,  kde se Bibli 
věnuje  trvalá  pozornost,  a  dále  z pořádajících  organizací  Klub  Pathfinder,  Junák  a  také 
organizace  Skaut  -  Český  skauting  ABS,  přímo  nebo  zprostředkovaně  (prostřednictvím 
svých  členů  v soutěži)  měli  zázemí  v církvích:  Církvi  adventistů  sedmého  dne  (CASD), 
Českobratrské  církvi  evangelické  (ČCE),  Evangelické  církvi  metodistické  (ECM),  Církvi 
bratrské - sboru ELIM Písek, Křesťanských společenstvích či Křesťanských sborech (KS) a 
v  Římsko-katolické  církvi.  V místech  konání  1.  kola  se  soutěži  věnovalo  celkem  48 
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dospělých  tzv.  dohlížejících  osob  a  26  dospělých  dohlíželo  na  2.  kolo;  ze  strany 
organizátorů se přípravě, řízení obou kol i vyhodnocení soutěže věnovalo 19 osob. 
Při  propagaci  soutěže  Klubu  Pathfinder  a  Junáku  pomáhali  zejména:  Biblická  jednota,  
Scripture Union ČR, redakce týdeníku Kostnické Jiskry a informační sítě uvedených církví. 
Finanční  podporu  poskytla  především  redakce  interního  zpravodaje  Odboru  duchovní 
výchovy (ODV) Junáka „Na dobré stopě“, režii pomohl pokrýt Klub Pathfinder a Junák (díky 
provozním dotacím MŠMT pro práci s mládeží) i CASD (zvláště při 2. kole soutěže), knižní 
ceny  poskytla  nakladatelství:  Česká  biblická  společnost,  Návrat  domů,  Advent-Orion  a 
Samuel. 

Druhé kolo řídil předseda Klubu Pathfinder David Čančík, který také měl úvodní modlitbu.
Toto kolo soutěže bylo zahájeno několika písněmi s doprovodem kytary – zpěv vedl kazatel 
Radek Jonczy z CASD, úvodní biblickou úvahu měl kazatel CASD Zdeněk Martásek - na 

základě úseku z Písma sv. z  2. knihy Královské, zvláště pak kapitoly 22, 
veršů 8 až 10:
Velekněz Chilkijáš řekl písaři Šáfanovi: „Nalezl jsem v Hospodinově domě  
knihu  Zákona.“  Chilkijáš  dal  tu  knihu  Šáfanovi  a  on ji  četl.  Poté  písař  
Šáfan  vstoupil  ke  králi  a  podal  králi  hlášení.  Řekl:  „Tvoji  služebníci  
vyzvedli stříbro, které se nacházelo v domě, a vydali je těm, kdo pracují  
jako  dohlížitelé  v  Hospodinově  domě.“  Dále  písař  Šáfan  králi  oznámil:  
„Kněz Chilkijáš mi předal knihu.“ A Šáfan ji před králem četl.

 Tyto verše (a také zbytek této kapitoly a část kapitoly další) vysvětlují,  jak díky nalezení  
knihy Zákona v Jeruzalémě a jejímu pravidelnému čtení (po době, kdy dřívější  královský 
dvůr nekonal to, co by se líbilo Hospodinu) mohla proběhnout obnova jak víry tak řádného 
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života. Uvedl, jak sám Bibli objevil a co pro něho Písmo svaté znamená, jak mu pomáhá a 
provází ho stále. Soutěžícím popřál dobrý výsledek a především, aby je Bible provázela tak 
jako stále provází jeho samotného.

                       
    

                 Radek Jonczy vede zpěv                            Jiří Zajíc vysvětluje pravidla        
Po  vysvětlení  pravidel  a  způsobu  vyplňování  soutěžních  archů,  které  provedl  Jiří  Zajíc 
(předseda Odboru duchovní výchovy Junáka), proběhlo vlastní 2. kolo soutěže.

                                       

                     
                                   

      Soutěžících důkladně přemýšleli.                                  Byly připraveny i pěkné knížky.
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Po odevzdání soutěžních archů a jejich opravě byly vyhlášeny výsledky, a to jak těch, kdo 
splnili  limit  pro  získání  červeného odznaku 2.  kola  soutěže,  tak  i  ostatních soutěžících.  
Všichni obdrželi od Davida Čančíka zvláštní diplom a bez výjimky všichni si mohli – v pořadí 
jak byli vyhlašování – vybrat z připravených knih.

          

               Při opravování 
                  soutěžních 

archů 
v zázemí,

které poskytl 
sbor CASD

v Praze-
Vinohradech,
proběhla také 

statistika 
a Vikina Vlachová 

tiskla
diplomy.

Beseda při 2. kole soutěže
V úvodu  besedy  přednesla  ses.  Veronika  Justrová,  KP 

oddíl Pandy, svoji esej nazvanou „Bible již v dětství?“ 
Zahájila ji  citátem z 2. list Timoteovi 3,15-17: Od dětství  

znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a  
to  vírou  v Krista  Ježíše.  Veškeré  Písmo  pochází  z Božího 
Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově 
ve  spravedlnosti,  aby  Boží  člověk  byl  náležitě  připraven  ke  
každému dobrému činu. 

Tento  text  vybrala  jako  podnět  k  uvažování  nad 
myšlenkou,  kterou  vystihuje  i  staré  české  přísloví:  „co  se 
v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš“. Většina rodičů dbá 
na základní dovednosti,  které dítě bude potřebovat  ve  svém 
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dalším samostatném životě. Méně rodičů ale dbá na předání duchovních návyků – např. 
modlitba před spaním, čtení tzv. Jitřenky nebo studium Bible. 

Mnoho rodičů uvádí,  že je jejich dítě ještě příliš malé, ale rok sem, rok tam a jejich 
zmiňované „malé“ dítě nemá chuť se již tyto věci učit, protože má jinak nastavené zájmy a 
priority. Než se rodiče nadějí, může už být pozdě. Protože vždy měla k dětem blízko, všímá 
si, že děti milují příběhy. Nevidí proto nic špatného na tom, když od malinka, kdy začínáme 
děti  učit  různá  pořekadla  a  vyprávět  pohádky  před  spaním,  zařadíme  do  repertoáru  i 
jednoduché veršíčky a příběhy z Bible. Zdůraznila také, že zapomínáme na úlohu domácích 
pobožností. Její rodiče dostali od církevního společenství ke svatbě velkou rodinnou Bibli a 

tento zvyk se jí líbí.
Připomněla  také  jeden  krátký  příběh  –  holčička  najde 

Bibli,  přijde  za  maminkou  a  povídá:  maminko,  co  to  je? 
Maminka jí vysvětlí, že je to Bible, ta stejná kniha, co čte pořád 
dědeček.  Načež  holčička  odpoví,  že  by  ji  tedy  měli  dát 
dědečkovi  nebo  komukoliv  jinému,  že  se  mu  bude  možná 
hodit,  když ji  oni nepoužívají.  Někteří  rodiče jsou totiž příliš 
zvyklí,  že  se  jim  o  děti  stará  někdo  jiný.  Dopoledne  jdou 
do školy,  odpoledne  jsou  v družině,  případně  mají  spoustu 
kroužků  a  s dětmi  se  setkají  zase  až  večer  -  pokud  jim  do 

denního rozvrhu nezařadí ještě doučování, aby se s dětmi už nemuseli ani učit. Takže na 
nich vlastně neleží žádná zodpovědnost, co s dětmi 
dělat.

Až budou děti trošku starší a v pubertě budou 
nuceny se rozhodovat zda věřit nebo ne, může jim 
znalost Bible pomoci si zodpovědět na tuto otázku. 
Když budou vědět, co všechno Pán Bůh dokáže, jak 
svůj lid chrání a že se vyskytují  i  lidé, kteří se ne 
vždy měli dobře, jako např. Job, ale Pán Bůh jim to 
vždy něko-likanásobně vrátil, bude pro ně snazší si 
vybrat a odůvodnit před svými kamarády ze školy, 
jakou  životní  cestou  se  chtějí  vydat.  A  žít  podle 
Bible? Vždyť z Desatera vychází etika a zákony, z Přísloví  plno rčení a například znalost 
izra-elských králů Veronice kdysi pomohla k vylepšené známce z dějepisu. Když jsou potom 
děti starší a je jim úzko, může jim v hlavě zaznít nějaký verš či příběh, který si v dětství např. 
s rodiči  četli.  A  jaké  větší  uklidnění  může  pro  rodiče  být  než  to,  že  jejich  dítě  z Písma 
svatého dobře ví, že je chrání nejvyšší Stvořitel.

Závěrem proto ses. Justrová uvedla, že by tímto chtěla povzbudit všechny rodiče a ty,  
kteří s dětmi úzce pracují, aby s dětmi studovali také Bibli.
Přítomní  (za  moderování  br.  V.  Jecha)  probírali  dále  i  možnosti  a  přínosy,  které  děti  i  
dospívající dostávají ve společenství věřících, ať již to jsou kroužky mládeže anebo biblické 
hodiny pro dospělé, jež doplňují účast na bohoslužbách.

V další části besedy přítomní přijali omluvu chyby při opravování kategorie v otázce 
z knihy Jób na straně organizátorů a prodiskutovali vysvětlení, proč byla správně odpověď 
a) v otázce z evangelií, která celá zněla: 
Svědectví o tom, co se dělo od Ježíšovy smrti „prvního dne po sobotě“, se v jednotlivých 
evangeliích liší v řadě detailů. Shodují se však všechna čtyři v tom, že

a) učedníci nalezli ke svému překvapení hrob prázdný, bez Ježíšova mrtvého těla.
b) místo Ježíše se setkali v hrobě s anděly.
c) veliký kámen, kterým byl hrob uzavřen, byl při jejich příchodu odvalený.
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Br. Martin Hejl tvůrcům otázek zprostředkuje názor z besedy, že sice otázky po smyslu mají 
zůstat, avšak odpovědi nechť jsou přece jen zřetelnější (kdyby ve správné odpovědi nebylo 
slovo „učedníci“, měli by to soutěžící lepší pro rozhodování).
Beseda  byla  uzavřena  vyjádřením  potěšení  z pokračující  soutěže,  a  to  jak  na  straně 
dohlížejících tak organizátorů.

VÝSLEDKY 2. KOLA SOUTĚŽE
(žlutou barvou jsou podloženi všichni soutěžící, kteří  s p l n i l i   l i m i t , platící již od 1. kola)
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Jedna z grafických    

výzdob vestibulu    

pražského sboru CASD    

  v Londýnské ul.   

Praha, 24. 11. 2012   

Vypracovali:    
Vladislav Jech (Junák)   

David Čančík (Klub Pathfinder)   
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