Druhé závěrečné kolo soutěže ve znalosti Bible
„Stezka písmáků“
úspěšně proběhlo v Praze
Tato celostátní soutěž ve znalosti Bible byla zorganizována českým skautským hnutím „JUNÁK“ a
občanským sdružením „PATHFINDER“. Účastnily se jí děti od 8 do 16 let, sdružené do týmů o 2 až 4 členech
(výjimečně soutěžili i jednotlivci). Soutěž byla vyhlášena jako obdoba české části „Mistrovství světa ve znalosti
Bible“, konané v červnu 2000 pro dospívající (nad 16 let) a pro dospělé soutěžící.
Soutěž „Stezka písmáků“ měla dvě kola: první - „korespondenční“, konané v září 2000, a závěrečné
druhé kolo, konané za osobní účasti dětí i jejich vedoucích resp. rodičů dne 17. listopadu 2000 ve sboru Církve
adventistů sedmého dne v Praze – Vinohradech. Nad tímto závěrem soutěže měl záštitu předseda Československé unie CASD Karel Nowak, vedoucí odboru duchovní výchovy Junáka Mgr. Jiří Zajíc, biskup
ostravsko-opavský Mons. František Václav Lobkovicz i synodní senior ČCE a předseda Ekumenické rady
církví v ČR Mgr. Pavel Smetana. Na straně dospělých soutěž organizovalo více než 30 dospělých vedoucích a
rodičů.
Do soutěže se zpočátku přihlásilo něco málo přes 200 dětí, sdružených do 70 týmů. Po obdržení otázek
poslalo své odpovědi v prvním kole 151 dětí (tj. více než 75 %), sdružených ve 46 týmech a s nimi 2 jednotlivci
(23 týmů bylo z Junáka, 18 týmů a 2 jednotlivci z klubu Pathfinder, 1 tým ze „sobotní školky“ CASD, 3 týmy
ze skupiny Křesťanská mládež a 1 tým tvořily děti jedné „písmácké“ pražské rodiny). Do druhého kola se
kvalifikovalo celkem 20 soutěžních družin, v nichž získalo postup 58 soutěžících dětí.
Osobně se do druhého kola soutěže dostavilo 43 dětí z prvního kola a dva účastníci, kteří soutěžili
„mimo pořadí“. Soutěžilo celkem 18 družin, z nichž čtyři byly tvořeny pouze jedním soutěžícím. Stanovený
limit pro nejvyšší výsledek splnilo 6 týmů mladších účastníků a 5 týmů starších soutěžících, celkem dosáhlo
„na nejvyšší příčku“ 32 soutěžících, tj. 71 % (z kategorie mladší 20 dětí a v kategorii starších 12 dětí).
Ve skupině mladších dětí (do 12 let) obsadily 1. a 2. místo družiny: 4 chlapci (PATHFINDER) z Horní
Cerekve (David a Michal Rašíkovi, Karel Martínek a David Vrubel) a 4 dívky (JUNÁK) z Jihlavy (Anežka
Mičánová, Daniela Dokulilová, Alžběta Kvasničková a Hana Vystrčilová); třetí místo získala smíšená družina
(PATHFINDER), kterou tvořili sourozenci Lenka, Samuel a Noemi Müllerovi z České Lípy.
Ve skupině starších dětí (do 16 let) obsadily 1. místo dívky Míša a Jana Stehlíkovy (PATHFINDER)
z Liberce, o 2. a 3. místo se podělili soutěžící: Miroslava Moravcová a Daniel Jonáš (PATHFINDER)
z Litoměřic a tým složený z dívek: Michala Königsmarková, Pavlína Bláhová a Johana Vojtíšková z Prahy 2
(JUNÁK).
Atmosféra soutěže byla velice radostná, soutěžící byli pečliví a soutěžili čestně. Závěr soutěže vyzněl
jednoznačně pro pokračování v příštím roce. Prostory sboru CASD Praha – Vinohradech v Londýnské ulici
poskytly možnost důstojného zahájení soutěže (modlitbou a krátkou biblickou úvahou) a vůbec byly pro soutěž
„jako stvořené“. Vlastní průběh řídili J. Šlosárek, J. Zajíc a V. Jech za spoluúčasti Hany Bouzkové, Adély
Čapkové, Petra Krampla, Jindry Kysely a Evy Šlosárkové. Velkou radost z přítomnosti shromážděných dětí
vyslovil také jeden z pražských kazatelů CASD Radek Jonczy, který v závěru soutěže přispěl „hudební
vložkou“ a všechny zúčastněné propustil s požehnáním.
Soutěže byli přítomni také organizátoři „Mistrovství světa ve znalosti Bible“ Karel a Darina Sedláčkovi
a Pavel Tůma. Ředitel soutěže pro dospělé K. Sedláček přislíbil umístit informaci o této soutěži dětí „Stezka
písmáků“ i na mezinárodní webovou stránku (www.worldbiblechampionship.com).
Ze soutěže připravila reportáž spolupracovnice redakce Rádia PROGLAS Jana Strejčková a pro
Československý rozhlas natočil reportáž Jiří Zajíc.
Na závěr uvádíme další místa naší vlasti, odkud soutěžící pocházeli: Blovice, Černilov, Česká Lípa,
Česká Třebová, Dobříš, Hronov, Jablonné n.O., Jičín, Jihlava, Karlovy Vary, Klíčov, Luže, Náchod,
Pardubice, Šternberk, Trutnov, Třebíč, Ústí n.O., Opava a Žďár n.S.

Hosté vpředu: organizátoři soutěže dospělých
„Mistrovství ve znalosti Bible“
Darina a Karel Sedláčkovi, Pavel Tůma

Děti z dvou vítězných „mladších“ přebírají vyhodnocené odpovědi.

Jaroslav Šlosárek – klub Pathfinder
– ředitel prvního ročníku soutěže
a Jiří Zajíc – Junák
předseda Odboru duchovní výchovy

Děti si vybírají knížky jako upomínku na soutěž Stezka Písmáků.

Vítězné
družstvo
„starších“
soutěžících.

Při soutěži měli účastníci i veselou chvíli s písničkou za doprovodu kazatele CASD Radka Jonczyho z Prahy –
Smíchova

Koordinátor Vladislav Jech
a Adéla Čapková
- Junák

tel. 281865223, e-mail: vjech.kamzik@volny.cz

Redakce skautského měsíčníku “Na dobré stopě”
zajišťovala informace a administrativu soutěže „Stezka
písmáků“ – kontakt: Zelenečská 34, 198 00 Praha 9,

Pro vysvětlenou: Jiří Zajíc, Vladislav Jech, Jaroslav Šlosárek, Hana Bouzková, Tomáš Biňovec a Petr Krampl jsou
členové odboru duchovní výchovy Junáka. Adéla Čapková zastupovala Junák Praha 2, Jindra Kysela je členem klubu
Pathfinder a Eva Šlosárková je členkou CASD a administrativní pracovnicí Klubu Pathfinder. Pavel Tůma je tajemníkem
Biblické jednoty se sídlem v Praze.

