
Mladí znalci Bible a soutěžili v Hustopečích 

 
Více než stovka žáků a studentů základních a středních škol se ve středu 18. března v 

Hustopečích utkala v celostátním kole soutěže Bible a my. Zázemí jim poskytl Společenský dům 

v Hustopečích a místní komunita křesťanů.  

 

Na ústřední kolo do Hustopečí se sjelo celkem 137 nejlepších znalců Bible z řad dětí a mládeže, kteří 

postoupili z 20 okresů naší vlasti (nejvýše dva soutěžící za okres a kategorii). Soutěžní otázky byly 

připraveny pro čtyři věkové kategorie vypracovány v jednotlivých tematických okruzích (Mojžíš, 

Maria, Josef Egyptský a listy apoštola Pavla mimo listy Židům a Římanům). Jejich garanci poskytli 

organizátorům mimo jiné i odborníci z Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci a zástupci 

České biblické společností.  

Celostátní kolo se skládalo z testu a finále. Na základě výsledků testů bylo stanoveno pořadí 

soutěžících a do veřejného finále postoupilo v každé ze čtyř kategorií šest nejúspěšnějších řešitelů 

testů. Ve veřejném finále před všemi přítomnými kladl vždy jeden z členů poroty finalistům otázky, 

které se průběžně vyhodnocovaly, a na základě správnosti odpovědí bylo stanoveno podle získaných 

bodů definitivní pořadí na prvních šesti místech. Každý z finalistů obdržel diplom s vyznačeným 

umístěním a věcný dar.   

Zahájení a závěrečné vystoupení proběhly na pódiu v hlavním sále Společenského domu v 

Hustopečích, pro testy bylo otevřeno přísálí s připravenými stoly. Účastníky soutěže na úvod 

pozdravila starostka Hustopečí doktorka Hana Potměšilová a zástupci místních křesťanských církví: 

duchovní českobratrské církve evangelické Kateřina Rybáriková, pastor apoštolské církve Karel 

Fridrich a římskokatolický kněz P. Pavel Kafka. Finálové kolo bylo také příležitostí, jak neformálně 

představit město Hustopeče a okolí i žákům a studentům z jiných koutů republiky. 

Dvaadvacátý ročník soutěže Bible a my vyhlásila opět Základní škola Marie Kudeříkové ve Strážnici 

s cílem zprostředkovat žákům a studentům literární, kulturní, mravní i duchovní hodnoty této 

nejrozšířenější knihy na světě a upozornit na její aktuálnost i v dnešní době. Soutěž byla koncipována 

jako dobrovolná a otevřená všem křesťanům různých vyznání, lidem jiných vyznání i bez vyznání. 

Z původního hodonínského regionu se soutěž rozšířila až na celostátní úroveň. V letošním ročníku se 

uskutečnila soutěž ve dvaceti okresech našeho státu. 22. ročníku se zúčastnilo téměř šest tisíc žáků a 

studentů z bezmála dvou set základních a středních škol. 

Nejúspěšnějšími účastníky v jednotlivých kategoriích byli: v I. kategorii Vít Martínek (ZŠ Dolní 

Bojanovice); ve II. kategorii Julie Šislerová (Katolické gymnázium Třebíč); ve III. kategorii Adam 

Čižmář (Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově) a ve IV. kategorii Jan Kříž (Gymnázium 

Moravské Budějovice).  

Mezi školami ve finále ústředního kola měly nejvíce zástupců (po dvou): ZŠ Sion v Hradci Králové, 

ZŠ v Dolních Bojanovicích a Gymnázium v Moravských Budějovicích.  Z 20 okresů dopadli nejlépe 

soutěžící z okresů Hodonín, Znojmo, Nový Jičín a Břeclav, kteří mezi 24 finalisty měli vždy po třech 

účastnících a obsadili tak dohromady polovinu všech finálových míst. Zbylá místa si rozdělili žáci a 

studenti z dalších devíti okresů. 
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