
Celostátní kolo soutěže Bible a my, XIX. ročník 

 

Ve čtvrtek 1. března 2012 proběhlo v aule na Biskupském gymnáziu v Brně ústřední 

(celostátní) kolo XIX. ročníku soutěže pro děti a mládež nazvané Bible a my. Jak už název 

napovídá, všichni přítomní soutěžili ve znalostech a dovednostech vycházejících z obsahu 

nejčtenější knihy světa, která je také jedním ze základních kamenů naší kultury. XIX. ročník 

opět vyhlásila a organizovala ZŠ M. Kudeříkové ve Strážnici a soutěž byla znovu zařazena do 

Přehledu soutěží a přehlídek pro školní rok 2011/2012 ve Věstníku MŠMT ČR v kategorii C. 

Letošního ročníku se zúčastnili i soutěžící z českých okresů (Hradec Králové a Plzeň).  

Jak celostátní kolo soutěže probíhalo? Nejprve všichni soutěžící, kteří postoupili ze školních a 

okresních kol, obdrželi ve své kategorii biblický test. Po jeho vyhodnocení nejlepší šestice 

v každé kategorii postoupily do veřejného finále, kde před porotou a ostatními soutěžícími 

v hledišti odpovídaly na další otázky. Správnost, úplnost, samostatnost a také v případě 

rovnosti bodů rychlost rozhodly o konečných vítězích, kteří obdrželi hodnotné knižní ceny. 

Jak soutěž dopadla? Velmi úspěšně. V celé republice se různých kategoriích soutěže 

zúčastnilo 4423 žáků a studentů a zapojilo se do ní 178 základních nebo středních škol, což je 

nejvíc žáků i škol v dosavadní historii soutěže. 

Do celostátního kola v Brně přijelo 145 nejlepších soutěžících, kteří postoupili ze školních a 

okresních kol konaných ve 14 okresech ve čtyřech věkových kategoriích.  

V nejmladší 1. kategorii určené pro žáky 4. a 5. tříd základních škol zvítězil Ondřej Kříž ze 

ZŠ Blížkovice před Františkem Svobodou ze ZŠ Velké Bílovice a Gabrielou Koutnou ze ZŠ 

Střílky.  

Ve 2. kategorii (žáci 6. a 7. tříd) skončila na 1. místě Markéta Vlčková z Gymnázia Lipník 

nad Bečvou před Terezií Matlochovou z Gymnázia v Přerově a Anežkou Procházkovou 

z BiGy Brno. 

V 3. kategorii určené pro 8. a 9. třídy nejlepšího výsledku dosáhl opět Jonáš Boruta 

z Klvaňova gymnázia Kyjov, za ním skončila Alžběta Lekešová z Gymnázia v Uherském 

Brodě a Kristián Káňa ze ZŠ Nedašov. 

A v nejstarší 4. kategorii se mezi zúčastněnými studenty středních škol nejvíce radoval Tomáš 

Pola z Gymnázia v Prostějově, na druhém místě skončil František Hodinka z AG v Kroměříži 

a na třetím místě Jakub Kvapilík z téže školy. 

Devatenáctý ročník soutěže měl příjemnou atmosféru, na které se hodně podíleli soutěžící i 

jejich doprovod a také prostředí Biskupského gymnázia v Brně, které tu zastupoval spirituál 

školy P. Pavel Konzbul. Ústřední kolo soutěže navštívil jako zástupce strážnické piaristické 

komunity, která soutěž spoluzakládala, také O. Lukáš. 

Soutěž je už od svých počátků ekumenická, protože soutěžící patří do různých křesťanských 

církví a zapojují se pod hlavičkou své školy. Organizátoři soutěže odhadují, že za dobu trvání 

soutěže, tj. od roku 1994 se jí celkově zúčastnilo odhadem asi 35 000 soutěžících žáků nebo 

studentů.   

Organizátory těší narůstající zájem dětí a škol o tento druh soutěže, která je otevřená, pro 

všechny zájemce, jež Bible jakýmkoliv způsobem zajímá, a mají chuť si vyzkoušet úroveň 

svých znalostí o ní s dalšími vrstevníky.  

Případní zájemci z řad žáků nebo učitelů mohou vyhledat další podrobnosti o soutěži na 

webových stránkách soutěže www.bibleamy.cz nebo si počkat na aktuální informace o dalším 

připravovaném ročníku, které by se na internetových stránkách měly objevit nejpozději do 

konce srpna. 

Organizátoři soutěže a ústředního kola děkují všem, kteří se jakkoliv podíleli na zdárném 

průběhu letošního ročníku soutěže a byli by jim vděční za to, kdyby této soutěži zachovali 

přízeň i do budoucna.   
 

 

http://www.bibleamy.cz/


Bible a my  XIX. ročník 2011 – 2012 

 

Statistika zapojených žáků, studentů, škol a okresů (stav k 1. 2. 2012). 

 

Statistika 

Bible a my 

XIX. ročník 

Školní 

kolo 

Školní kolo Školní kolo Školní kolo Celkový 

počet 

soutěžících 

Celkový  

počet zapoj.  

škol  

okres I.  kateg. II.  kateg. III.  kateg. IV.  kateg. I. - IV. k. I. - IV. kat. 

1. Brno 145 108 129 9 391 15 

2. Břeclav 161 107 98 11 377 13 

3. Hodonín 216 154 100 13 483 19 

4. Hradec 

Králové 

24 28 12 0 64 1 

5. Kroměříž 86 137 132 50 405 15 

6. Nový Jičín 30 46 39 17 132 4 

7. Olomouc 62 88 67 41 258 5 

8. Prostějov 91 50 28 59 228 17 

9. Přerov 130 92 67 34 323 26 

10. Plzeň 0 0 56 0 56 1 

11. Uherské 

Hradiště 

205 121 88 136 550 18 

12. Vsetín 279 247 155 10 691 22 

13. Vyškov 74 47 36 6 163 11 

14. Zlín v jiných 

okresech 

V jiných 

okresech 

v jiných 

okresech 

0 v jiných 

okresech 

0 

15. Znojmo 100 100 96 6 302 11 

Celkem 1603 1325 1103 392 4423 178 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        


