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Pro mazáky

kvízů

Pořadí po 13. kole
Mazánci:
1. Zdeněk Kubánek 59 (15), Vít Adamík 59
(15); 2. JirkaTichý 58,5 (15); 3. Rosťa Nováček
58 (15),Václav Martínek 58 (15); 4. Dominik
Nováček 57 (15); 5. Ondřej Fojtů 55 (15);
6. Petr Hartl 54 (15); 7. Lukáš Tomeš 53,5
(15); 8. Jan Špaček 53 (13); 9. Vojtěch Farion
52 (14), Jan Matějovský 52 (15); 10. Matouš
Drlík 50,5 (15); 11. Vojtěch Poživil 43 (15);
12. Jan Soukal 42 (15); 13. Marek Mrázek 37
(14), Tomáš Michalčík 37 (14); 14. Dominik
Pulda 36,5 (8); 15. Pavel Jakubec 30 (15);
16. Pavel Šidla 20 (0); 17. Vojta Cupák 15
(0), Ořešáci 15 (0), Svorná šestka 15 (15),
Viktor Steingart 15 (15),Vít Kucián 15 (15);
18. Jakub Vatter 7 (0)

Mazáci:
1. Mirek Martínek 59,5 (15); 2. Petr Soukal
55,5 (15); 3. Josef Poživil 54,5 (15); 4. Vít
Soukal 51,5 (11); 5. Lukáš Hošek 48,5 (10);
6. Václav Poživil 47 (13,5); 7. Jára Tichý 45,5
(15); 8. Pavel Tomeš 38 (9,5); 9. František
Jakubec 33,5 (0); 10. Jiří Mrázek 28,5 (11,5);
11. Josef Květoň 27,5 (11); 12. Mikuláš
Horník 25 (0); 13. Tomáš Strnad 24 (12);
14. Jiří Novák 16 (0); 15. Pavel Jansa 15
(0), Vašek Cupák 15 (0); 16. Jiří Prokeš
11,5 (11,5); 17. Miroslav Černoch 4,5 (0);
18. Tomáš Michalčík 0,5 (0)

Pravidla soutěže
Soutěž probíhá ve dvou kategoriích:
Kluci 1. až 5. třída – Mazánci
starší chlapci – Mazáci
Za každé kolo získáte body, které
se sčítají, ale počítají se pouze body
z posledních čtyř kol. Král kvízů může
být vyhlášen nečekaně v kterémkoliv
kole! Kdo odpovídá pravidelně, bude
čas od času zařazen do slosování
mezi kvízovými vytrvalci. Odpovědi,
které přijdou po uzávěrce soutěže,
nemohou být započítány. Podrobnější
pravidla na www.tarsicius.cz/kral.

Mazánci

Vojtěch Audy (mazánci)
Daniel Dehner (mazáci)

Hledání v Bibli

Pomoz Petrovi najít ke každé značce správný název dané biblické
knihy (nápovědu hledej v Bibli) – 0,5 bodu za jednu správnou odpověď; celkem 14 × 0,5 =7 bodů
1 Kr …
Ezd …
Est…
Oz…

Ž…
Jb…
Pís …
Joz…

Kaz …
Pl…
Mdr…

Rt…
Sd …
Sír…

Která kniha se skrývá pod názvem Deuteronomium? Vyjmenuj
názvy zbývajících čtyř knih, s nimiž tvoří jeden celek. (celkem za
5 bodů).
Najdi v Bibli Mk 9, 35 a opiš daný verš. (3 body)

Mazáci

Sv. Cyril a Metoděj

Seřaď následující údaje tak, jak probíhal život sv. Cyrila a Metoděje
od počátku jejich života až po jejich smrt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Panonie (Metoděj)
Metoděj vězněn ve švábském klášteře
Morava (Metoděj)
Řím
Morava
Krym
Konstantinopolis
Panonie
smrt Konstantina
Soluň
Benátky
Morava (Metoděj)
Olymp (Bithynie)
Konstantinopolis (Metoděj)

Abys získal patnáctý bod, napiš
přesné datum smrti obou světců.

Řešení z květnového čísla:
Mazánci: H – Milost a pokoj od Boha, našeho Otce, i od Pána Ježíše Krista s vámi se
všemi. (vstupní obřady); E – Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a
doveď nás do života věčného. (konec úkonu kajícnosti); R – Požehnaný jsi, Hospodine,
Bože celého světa. Z tvé štědrosti jsme přijali chléb, který ti přinášíme. (příprava darů);
O – Vezměte a jezte z toho všichni: toto je moje tělo, které se za vás vydává. (proměňování); D – Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvažujeme se modlit:
(přijímání – Otče náš); E – Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje. (přijímání – pozdravení pokoje); S – Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch svatý. (závěrečné
obřady); HERODES
Mazáci: Když nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život.
(Jan 6,53)

Odpovědi Mazánků i Mazáků přijímáme do 31. 8. 2005 na www.tarsicius.cz/kral, e-mailu kralkvizu@tarsicius.cz nebo adrese Tarsicius, Horní nám. 12, 466 01 Jablonec n. N.

Ilustrace Jana Regnerová
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1. Nejprve si – třeba s pomocí dospělého – vytipujete v obci různé úřady
(radnice), organizace (hasiči, záchranáři)
a místní podnikatele.
2. Zavoláte jim nebo zamailujete a
představíte se jako parta kluků nebo jako
místní ministranti. Stručně vysvětlíte, že
chcete pořádat soutěž a požádat o spolupráci.
3. Požádáte je o schůzku s prosbou, že
byste jim chtěli představit svůj projekt.

Jak získat sponzorský dar?

Těm, kdo mají chuť udělat o prázdninách něco zajímavého pro své kamarády, bych teď chtěl prozradit jedno tajemství (vy ostatní si v Tarsiciovi klidně
listujte dál).
Domluvte se a se schopnými kamarády uspořádejte „pouliční olympiádu“ pro
velké i malé. Zjistíte přitom, jak málo své
okolí znáte. Stačí mít obyčejný digifoťák
a nůžky. Nevěříte? Na www.katecheze.cz
klikněte v příspěvcích na odkaz „olympiáda“ a uvidíte jeden takový nápad.
To ale ještě není to nejhlavnější tajemství. Poradím vám, jak vyzkoušet něco,
čemu se říká fundraising. Je to hledání
zdrojů, hledání sponzorů. Pomůže vám
zajistit například ceny pro vítěze.

Pokud nejste zrovna počítačoví
maniaci nebo skuteční lenoši (a to
správní ministranti určitě nejsou
:-), plánujete určitě o prázdninách různá dobrodružství. Mnohdy ani netušíte, kolik zajímavostí máte doslova pod nosem.

4. Na schůzku se musíte připravit. Sednete k počítači s kamarády, kteří jsou s vámi
zapojení do organizace. Vytvoříte na jednu
stránku jakoby plakát, na kterém bude
stručně a jasně uvedeno, jaká jste skupina a co plánujete. Akce (olympiáda) musí
být jednoduše vysvětlena a nejlépe když je
v textu i fotka.
5. Na schůzce se sponzorem akci
stručně popíšete, případně se pokusíte
zodpovědět dotazy. Vysvětlíte také cíl
vaší návštěvy – požádat o podporu této
akce darováním cen pro vítěze, případně
pro účastníky.
Pozor: O peníze zásadně nežádejte
(vyúčtovávání je složité a musel by je dělat
někdo plnoletý…). Spíše požádejte o různé reklamní předměty, které si organizace
a ﬁrmy pořizují ke své propagaci. Můžete
poprosit také o reklamní propisky, bločky
a psací potřeby nebo o možnost vytisknout na barevné tiskárně soutěžní materiály.
6. Když budou vaši partneři vstřícní,
domluvíte se na tom, co a jak tedy obdrIlustrace Jana Regnerová

žíte. Je přitom slušností nabídnout sponzorům program akce a pozvánku (mohou
předat třeba ceny – v tom případě nezapomeňte fotit!).
7. Po skončení akce je potřeba vždy
pamatovat na písemné poděkování sponzorům a podat jim stručnou zprávu o průběhu akce a o tom, jak bylo s jejich dárky
naloženo.
Důležité: Tak si získáte jejich důvěru,
a pokud budete plánovat příští olympiádu
nebo jinou perfektní akci pro děcka z ulice, nebo dokonce z půl obce, už to bude
lehčí.
Fundraising dá dost práce. Určitě ale
poznáte, že to stojí za to. Vaším nejcennějším ziskem totiž nebude jen spokojenost závodníků a diváků, ale především
důvěra, kterou si získáte u sponzorů!
Vzájemná důvěra a spolehlivost jsou totiž
hodnoty, které mezi dobrými podnikateli
platí víc než peníze!
No, a to jsem ještě nemluvil o všem,
co je pro takovou „olympiádu“ potřeba
připravit dalšího: dát dohromady přípravný tým, najít dobré datum, kdy nejsou jiné akce, vymyslet plakáty (nebo
letáky) a jejich distribuci, nafotit „neznámé“ detaily v soutěžním prostoru a připravit z nich soutěžní materiály, sehnat
rozhodčí, zajistit venkovní nástěnku na
výsledkovou listinu, nezapomenout na
fotodokumentaci a pamatovat třeba i na
informaci do místních novin.
Že je toho moc? Prázdniny přece trvají dva měsíce. Tak se nebojte, určitě to
zvládnete.

Na prázdniny – olympiáda a fundraising

Jiří Kaňa, David Henzl
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Správně vyluštěná šifra:

Těšíňáci
BCJ Újezd
Jiří Prokeš - klub JaVaHa
Zdeněk Kubánek
Martiňáci
Kolíci
Křižáci
Jiří Novák
Svorná šestka
Orlíci
Čtyřdvoráci
Ministranti z Polanky
František Jakubec
Jiří Mrázek
Ministranti kulatého stolu
Petr Kessler
Mikuláš Horník
Pingpongáči
Bratrstvo bílého dýmu
Ořešáci

Šifra Celkem

Čtenářské kluby svatého Tarsicia

Zpráva nejrychlejšímu luštiteli tajné šifry
Blahopřejeme k vyluštění. Jsi zvědavý, co jsi vyhrál? Můžeme Ti už prozradit, že několik nejúspěšnějších klubů a samotářů se s námi sejde na skvělé víkendové akci pro vítěze této soutěže. Tento sraz nejúspěšnějších klubů
a samotářů se bude konat jedenáctého a dvanáctého června v Brně, kde se
budeš moci setkat s některými kamarády klubáky, bude připraven bohatý
program včetně hlavní výhry, kterou je možnost zajezdit si na minibikách
na autodromu pro každého účastníka této akce. Kromě toho budou připraveny i další soutěže, setkání s některými tvůrci Tarsicia, ale i fotbálek a
možná také večerní táborák.
V neděli bude možnost společně ministrovat na mši svaté. Proto neváhej a rychle nám pošli tuto vyluštěnou zprávu, ať jsi mezi prvními a
můžeš s námi do Brna jet. Vyhrává ten, kdo bude mít na konci soutěže
nejvíce bodů.
Za vyluštění této zprávy dostává první luštitel třicet bodů, druhý dvacet bodů a třetí deset bodů. Pokud se Ti to nepodaří, nemusíš být smutný,
každý účastník soutěže dostane pěknou cenu podle umístění v soutěži.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.

Místo Jméno

Výsledky a pořadí klubovní soutěže

1. Čtenářské kluby sdružují chlapce, kteří pravidelně ministrují
2. Klub má nejméně tři členy.
3. Členem může být ministrant, který pravidelně ministruje a přistupuje ke
svátostem úměrně svému věku. Člen klubu je pravdomluvný, slušný a poctivý.
Toto potvrdí na přihlášku duchovní správce.
4. Zájemci z farností, kde není dostatečný počet nadšenců pro vytvoření
klubu, se mohou stát individuálními členy. Platí pro ně stejná pravidla jako pro
členy klubů. Doporučuje se, aby se pokusili klub založit se svými kamarády.

