STEZKA PÍSMAKŮ PLUS
Zadání pro kategorii:
ESEJ
Definice: esej chápeme jako písemně zachycenou úvahu pojednávající o filosofických, kulturních či
společenských otázkách s určitou literární ambicí (tedy aby to byl i pěkný text)
V prostředí soutěže „Stezka písmáků“ by vyhlašovatelé uvítali, kdyby se autoři mohli věnovat
a) „filosofii“ – a to buď tomu, co vybraný text přináší hloubce lidského života, jeho smyslu,
tázání po podstatném, nejlépe pak v souvislosti s vlastním životem pisatele, nebo
„filosofii“ soutěže jako takové, jak je dána jejími pravidly, a zejména tomu, zda je
správné, aby znalost Bible byla předmětem soutěže.
b) „kultuře“ – a to opět buď tomu, co vybraný text přináší k porozumění tomu, jak kultura
utváří skrze jazyk, symboly, rituály a tradici náš život, vytváří naši odlišnost i
jedinečnost, je zdrojem našich dotyků s krásou i neporozumění při setkání s „cizími“,
nebo toho, jak soutěž probíhá v prvním a pak zejména v druhém kole, zda není možné
její rámec ještě více obohatit, zda by neměla mít výraznější „liturgii“ apod.
c) jaký význam má společenství těch, kdo se Bibli věnují, pro ně samotné i pro jejich okolí,
ať již se jedná o vlastní církevní prostředí nebo prostředí jiná (např. oddíly Junáka či
Klubu Pathfinder, veřejné soutěže organizované TV, rozhlasem apod.).
Literárními zdroji pro zpracovatele jsou například následující publikace: Jan Czech Biblické příběhy
v proměnách času (viz http://obchod.portal.cz/produkt/biblicke-pribehy-v-promenach-casu/, kde lze
najít i tři ukázky), Michel Quoist Setkání, Erazim Kohák Hesla mladých svišťů, Jiří Reinsberg Skaut
přemýšlí o Kristu, dále Radost ze sdílené milosti (viz http://www.dulos.cz/cz/jb/cas/jb9609.htm#radost)
anebo rovněž řada výtisků časopisu ODV „Na dobré stopě“, jak jsou publikovány na webové stránce
https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/1434-archiv-na-dobre-stope a dále informace u organizátorů, na internetu především u Klubu Pathfinder na webu http://www.pathfinder.cz/akce/stezkapismaku/ .
Esej by měla mít v optimálním případě rozsah 2 až 4 stránek textu při použití fontu Times New
Roman velikost 12, řádkování 1, 50 řádků po cca 65 sloupcích na stránku.

Zadání pro kategorii:
EXEGEZE
Definice: exegezi chápeme jako písemně vypracovaný výklad textu, zejména tak závažného či
„posvátného“, jako je Bible
V souvislosti a ve prospěch soutěže „Stezka písmáků“ by vyhlašovatelé uvítali, kdyby se autoři:
a) mohli soustředit na vybrané texty z biblických knih, určených pro kategorii „S“
probíhajícího ročníku
b) za základ svého rozboru si vzali pouze jeden biblický příběh, oddíl apod. tak, jak je
uveden v Ekumenickém překladu Bible (např. Lk 20, 20-26)
c) vycházeli při „srovnávacím čtení“ dále z dalších oficiálních překladů jako je např. Bible
Kralická, ……. jak je používají církve resp. církevní školy včetně teologických fakult
University Karlovy.
Pro výklad vybraného textu poslouží soutěžícím především komentáře k ekumenickému překladu
Bible, dále pak biblické slovníky a výkladové příručky resp. jiná literatura, kterou může soutěžící
získat ve svém církevním zázemí nebo v knihovně. Organizátoři jsou rovněž připraveni soutěžícím
práce konsultovat, doporučit resp. posoudit osnovu práce, vhodnou výchozí literaturu, zamýšlený
rozsah práce aj.
Z důvodů zachování ekumenického charakteru soutěže organizátoři prosí soutěžící, aby do závěrů
exegeze nezapracovávali specifické rysy učení (doktrín) konkrétních církví, ledaže by sloužily
k určitému srovnání při výkladu některých biblických textů.
Exegetická práce by měla mít rozsah kolem dvou stránek při stejných parametrech jako v případě
eseje.
Závěrečné instrukce:
V obou případech se bude jednat o určitou „nadstavbu“ soutěže STEZKA PÍSMAKŮ. Organizátoři
požádají o posouzení prací soutěžících (ve věku nad 17 let) příslušné odborníky, kteří s naší soutěží
spolupracují resp. jsou jejími „příznivci“.
Jak práce samotné tak jejich posouzení budou samostatně zveřejněny buď samostatně anebo ve
zvláštním sborníku, který bude publikován jak u Klubu Pathfinder tak u Junáka.
Soutěžící tím získají jednak první zkušenosti z presentace své práce a také podněty k dalšímu
zdokonalování sama sebe i své „služby“ ve prospěch znalosti Bible.
VYHODNOCENÍ nadstavby soutěže S T E Z K A P Í S M A K Ů P L U S proběhne v předstihu 1
½ měsíce před druhým kolem základní soutěže, tj. do konce října tak, aby 17. listopadu již bylo
hodnocení všech prácí předáno soutěžícím.
Vyhlášení hodnocení S T E Z K Y P Í S M A K Ů P L U S bude provedeno dne 17. listopadu 2007
s tím, že všichni autoři esejí i exegezí budou pozváni k účasti při jejím vyhlášení a obdrží zvláštní
osvědčení.
Upřesnění a další informace lze získat obvyklým způsobem na adrese:
Vladislav Jech, redakce Na dobré stopě, Senovážné nám. 24, 110 00 Praha 1
anebo elektronicky na adrese: vjech.kamzik@volny.cz , telefonicky na mobilu: 737 537 534,
viz: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/odbory/odbory-duchovni-vychovy/1510-duchovni
a rovněž na: http://www.pathfinder.cz/akce/stezka-pismaku/ .

