STEZKA PÍSMÁKŮ
V p o n d ě l í 17. l i s t o p a d u

2009

se ve sboru Církve Adventistů s.d. v Praze 5 na Smíchově
konalo 2. kolo, kterým skončil 10. jubilejní ročník soutěže.
Všechny přítomné oslovil při zahájení soutěžního dne Pavel Zvolánek,
předseda Českého sdružení CASD a
soutěžní den zahájil kazatel CASD Jaroslav Šlosárek biblickým úvodem
na text z evangelia Janova kap. 5 verše 39.
Účastníci byli přítomni v počtech:
právo postupu z 1. kola mělo ...142 řádných soutěžících / 100 účastníků skutečně řádně soutěžilo,
k tomu možnost postupu měl ...1 mimo pořadí (MP) / skutečně soutěžilo 5 jiných účastníků MP,
CELKEM mohlo soutěžit ...143 postupujících / všech skutečně soutěžících bylo 105.
Na straně dospělých bylo přítomno 23 dohlížejících osob a na straně organizátorů se
soutěži věnovalo 11 osob, místní hostitelský sbor CASD poskytl technický servis v počtu 3 osob
(fotografování a zázemí počítačové a presentační služby).
Hudební skupina „Nic moc“, která již tradičně poskytuje této soutěži hudební rámec,
hrála v počtu 9 členů.

VÝSLEDKY 2. KOLA

KATEGORIE „N“ ve věku do 9 let včetně
Na vítězných místech byli:
Jednotlivci: 1. místo - Klára Babincová (Kopřivnice) 2. místo - Tomáš Lukšík (Valašské Klobouky)
Týmy:

1. místo - Radim Šplíchal (Praha)
2. místo - Zbyšek Plaňanský (Nymburk)
Miloš Padevět
Matouš Litera
David Poborský
3. místo - Adam Bukový (Veselí nad Moravou)
Karel Bukový
Jan Stehlík

Body limitu splnily ještě na 4. - 5. místě další 2 týmy:
- Jana Chalupníková (Podolánka)
Adéla Trčková

- Nicol Michálková (Praha)
Klára Ptáčková
Johanka Matulková
Klára Čermáková

Celkem v této kategorii soutěžilo 31 účastníků (10 týmů a 4 jednotlivci).

Strana 1 ze 4

KATEGORIE „M“ ve věku od 10 do 12 let včetně
Na vítězných místech byli:
Jednotlivci: 1. místo - Kristýna Klesnilová (Praha) 2. místo- Jonáš Boruta (Veselí nad Moravou)
3. místo - Adrián Mokrý (Poděbrady)
Limit splnili na ještě na společném 4. - 5. místě 2 jednotlivci:
- Vojta Bůšek (Kyjov)
- Daniel Kačírek (Praha)
Týmy: o 1.-3. místo se dělily týmy:
- Dominik Maďa (Frýdek-Místek) - Ester Zelenková (Jeseník) - Pavla Partyková (Praha)
Aneta Pavloková
Lenka Kotoučová
Matylda Petrovičová
Michaela Langrová
Václav Kotouč
Timea Pražáková
Ondřej Skrla
Elen Pražáková
Body limitu splnilo na 4. – 10. místě ještě další 7 týmů:
- Jakub Splíchal (Praha)
Adélka Ptáčková
Johanka Ptáčková
- Marťa Muroňová (Zábřeh na Moravě)
Daniela Buchová
- Radka Cibulková (Turnov)
Hana Mikulová
- Markéta Beštová (Praha)
Eliška Plaňanská

- Dan Bešta (Praha)
Daniel Chalupník
Matouš Hanuš
- Michaela Tomášková (Poděbrady)
Otakar Racek
Kateřina Mokrá
- Kristián Brož (Litoměřice)
Filip Štecha

Celkem v této kategorii soutěžilo 38 účastníků (11 týmů a 8 jednotlivců).

KATEGORIE „S“ ve věku od 13 do 16 let včetně
Jednotlivci: 1. místo - Lýdie Mikulová (Turnov)
2. místo - Darja Kubištová (Písek)
3. místo - Pavla Hegrová (Zašová)
Body limitu splnili na 4. – 7. místě ještě další 4 jednotlivci:
- Michael Bucha (Zábřeh na Moravě)
- Jana Dobešová (Olomouc)
- Libor Vojáček (Jindřichův Hradec)
- Michael Krchňák (Liberec)
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Týmy: 1. místo - Vlasta Plaňanská
(Praha)
2. místo - Anežka Literová (Nymburk)
Veronika Beštová
Matouš Plaňanský
3. místo - Dana Klodová (Veselí nad Lužnicí)
Lenka Borutová
Body limitu splnilo na 4. – 7. místě ještě další 4 týmy:
- Jakub Tomášek (Poděbrady)
- Václav Brož (Praha)
Daniela Schreibrová
Dominik Weinhold
- Daniel Jungmann (Praha)
- Marián Řeha (Frýdek-Místek)
Daniel Pumr
Edita Fedorková
Celkem v této kategorii soutěžilo 31 účastníků (11 týmů a 9 jednotlivců).

KATEGORIE „MP“ (ve věkových kategoriích M a S)
V této kategorii „mimo pořadí“ soutěžil 1 tým „S“ (o 2 soutěžících) a 3 jednotlivci (ve věkových
kategoriích „M“ a „S“), tj. celkem 5 soutěžících, z nichž limit splnil tým S:
Ivana Řehová a Anna Fedorková (Frýdek – Místek)

SOUTĚŽÍCÍ SI MOHLI VYBRAT HODNOTNÉ KNIHY
které poskytli sponzoři soutěže – nakladatelství:
Advent Orion, Česká biblická společnost, Karmelitánské nakladatelství, Návrat domů a Samuel.
Opět byla vybrána, tentokrát nejsilnější skupina, soutěžících, které byla předána velká rodinná
Bible, darovaná Domem Bible v Praze.

FINAČNÍ SPONZORING
byl v tomto ročníků získán z dotace MŠMT a z příspěvku f-nadace, zbytek úhrady provedl Klub
Pathfinder a Junák – redakce měsíčníku Na dobré stopě – díky těmto podporám se mohl
uskutečnit jubilejní 10. ročník této soutěže ve znalosti Bible po všech stránkách úspěšně.
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ZÁZNAM Z BESEDY S DOPROVODEM SOUTĚŽÍCÍCH
– RODIČI A VEDOUCÍMI –
PŘI 2. KOLE SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2009 V PRAZE
1) Úvodem za organizátory pozdravil zúčastněné Vladislav Jech a připomněl navazující soutěž
ve znalosti Bible pro dospělé.
2) Martin Hejl, tajemník Biblické jednoty, reagoval v diskusi na dotaz, proč musí mít všechny
otázky připravené odpovědi a), b) c) a podal vysvětlení k tvorbě otázek co do skladby.
3) K dotazu jak jsou připravovány otázky směřující ke smyslu textu podal Vladislav Jech
vysvětlení na dvou otázkách z 1. kola a jedné otázce z kola druhého. Zdůraznil, že otázky
budou i nadále z ekumenického překladu Bible.
4) Přítomní rodiče a vedoucí vyslovili poděkování organizátorům soutěže; poté Vladislav Jech
poděkoval „doprovodným osobám“, na nichž v rozhodujícím 1. kole spočívá nezastupitelný
díl organizace soutěže.
5) Beseda vyzněla do přání, aby v roce 2010 soutěže proběhla ve stejně krásném, ekumenickém
ovzduší. Organizátoři přislíbili určit biblické knihy na příští rok ještě letos.

Závěrečné propuštění účastníků soutěže provedl kazatel CASD Jaroslav Šlosárek.
Informaci podávají:
David Čančík (Klub Pathfinder) a Vladislav Jech (Junák)

Biblický verš u vstupu do sborové budovy

Strana 4 ze 4

