
Průběh a výsledky 1. a 2.kola soutěže ve znalosti Bible „Stezka písmáků“ 
konané v roce 2001 za vedení Odboru duchovní výchovy  

Junáka –svazu skautů a skautek ČR 
a ve spolupráci s občanským sdružením PATHFINDER 

 
A) Soutěž v 1. kole a postup do 2. kola 

 

 První kolo tohoto již 2. ročníku soutěže proběhlo v měsících září - říjen 2001 
korespondenčně, celkem v něm bylo přihlášeno 399 dětí a 3 soutěžící nad věkovým limitem 
17 let (tzv. „mimo soutěž“). Z toho bylo v kategorii mladších ve věku do 12 let včetně 262 
soutěžících (vloni jich bylo 89) a v kategorii starších od 13 do 16 let včetně bylo přihlášeno 
137 dětí (vloni to bylo 62 soutěžících). 

Obdobně jako v roce 2000 soutěž probíhala v týmech (pro mladší v počtu od 2 do 4 
členů a pro starší v týmech po 2 členech) a soutěžili rovněž jednotlivci. Stejný zůstal také 
počet otázek s možností vybrat vždy ze tří odpovědí. Mladší kategorie měla 30 otázek a limit 
pro postup do 2. kola při 24 správných odpovědích, starší měli 50 otázek a postupovali při 
zisku nejméně 40 správných odpovědí. Otázky byly vybrány z biblických knih: Genesis, 
Exodus, 4 evangelia a 3 epištoly Janovy. 

Svá řešení soutěžních archů neodeslalo zpět celkem 92 dětí – ti si jen soutěž 
„vyzkoušeli nanečisto“. Z několika míst však ohlásili místní dospělí pořadatelům, že si po 
odeslání soutěžních archů sami nebo s přáteli soutěž v 1. kole rovněž vyzkoušeli (aniž by 
odesílali archy k opravě redakci měsíčníku Junáka „Na dobré stopě“). Celkem v roce 2000 
organizovalo soutěž v Praze 9 osob a místně (ve 20 menších i větších obcích a městech) 22 
vedoucích a rodičů. V roce 2001 bylo v Praze opět 9 organizátorů, avšak v místech průběhu 1. 
kola to bylo (již ve 40 obcích a městech) 58 dospělých spoluorganizátorů. 

V prvním kole proto řádně soutěžilo 307 dětí (v loňském 1. ročníku to bylo 151 
účastníků). Do 2. kola se kvalifikovalo celkem 134 soutěžících, a to: v mladší kategorii 84, 
ve starší 48 a „mimo pořadí“ 2 účastníci (vloni se kvalifikovalo 58 dětí a 2 „mimo pořadí“). 
 

B) 2. kolo soutěže, konané dne 17.11.2001 v Praze – Nuslích v sboru ČCE 
 

K soutěži se dostavilo celkem 47 dětí (vloni ve sboru CASD v Praze – Vinohradech to 
bylo 43 dětí), z nichž v kategorii mladších účastníků jich soutěžilo 25 (vloni 26) a v kategorii 
starších 22 (vloni 17). Na straně dospělých děti doprovodilo 20 vedoucích a rodičů (vloni to 
bylo 18 vedoucích a rodičů). Soutěž celkem organizovalo 14 vedoucích z Junáka a klubu 
Pathfinder s pomocníky z místního sboru ČCE (vloni to bylo 8 osob). Soutěže se stejně jako 
vloni  zúčastnili 3 vedoucí biblické soutěže pro věk 16 a výše (stejně jako vloni). Reportáž pro 
Rádio Proglas opět zajistila redaktorka J. Strejčková, redakce Advent Orion vyslala dvě 
studentky žurnalistiky. 

Soutěž byla zahájena pobožností místní farářky ČCE Ireny Škeříkové, která pronesla 
také krátké kázání. V průběhu soutěže přítomní zpívali křesťanské písně za doprovodu tří 
kytar (na z nich hrál v Praze studující člen Slovenské reformované církve a dále doprovázeli I. 
Škeříková a Petr Adame z CASD). Výsledky 2. kola soutěže byly v souladu s pravidly 
rozděleny do dvou kroků: 

a) vyhodnocení absolventů 2. kola se ziskem pod limitem – v kategorii mladších měli 
tito soutěžící zisk mezi 10 až 12 body, starší docílili zisk mezi 13 – 16 body. 

b) vyhodnocení vítězů: 
*  *  *  *  * 

První místo v kategorii mladších soutěžících  
získalo družstvo Sobotní školky CASD z Hodonína, se ziskem 26 bodů, ve složení 
  Alexandr Ševčík, Martin Kapec a Michal Kapec. 

*  *  *  *  * 



Druhé místo v kategorii mladších soutěžících  
získalo družstvo Junáka z Jihlavy, se ziskem 25 bodů, ve složení 

  Hana Vystrčilová, Daniela Dokulilová a Alžběta Kvasničková. 
*  *  *  *  * 

Třetí místo v kategorii mladších soutěžících získala družstva: 
*  *  *  *  * 

a) klubu Pathfinder z Jihlavy, se ziskem 24 bodů, ve složení 
Jiří Szkuta, Luboš Hořínek a Ondřej Mikulka; 

*  *  *  *  * 
b) náboženské obce ČSCH Kladno, se ziskem 24 bodů,  ve složení 
Inka Jurková a Markéta Vlková; 

*  *  *  *  * 
c) jednotlivá soutěžící z klubu Pathfinder v Liberci, se ziskem 24 bodů 
Petra Stehlíková. 

*  *  *  *  * 
   První místo v kategorii starších soutěžících 

získal tým z klubu Pathfinder v Liberci, se ziskem 49 bodů, ve složení 
  Michaela Stehlíková a Jana Stehlíková. 

*  *  *  *  * 
Druhé místo v kategorii starších soutěžících  

získala jednotlivá soutěžící z klubu Pathfinder v Napajedlích, se ziskem 43 bodů 
  Simona Wagnerová. 

*  *  *  *  * 
Třetí místo v kategorii starších soutěžících nikdo nezískal. 

*  *  *  *  * 
V průběhu soutěže dětí proběhla beseda přítomných vedoucích a rodičů se zástupci 

organizátorů, která nejen zhodnotila průběh 1. kola a s ohledem na porovnání zkušeností 
z roků 2000 a 2001 doporučila: 

- napříště organizovat místo dvou kategorií tři, a to pro věk do 9 let včetně, od 10 do 
12 let včetně a od 13 do 16 let včetně; 

- pro nejmladší kategorii zařadit většinu otázek spíše podle smyslu biblických textů 
nebo pasáží a nikoliv jen citace; v druhé kategorii provést kombinaci obou druhů 
otázek, v poslední kategorii nejsou změny třeba. 

Vedoucí dětí se pokusí organizátorům zaslat svá doporučení nebo příklad, jak si 
otázky představují, také písemně na adresu redakce Na dobré stopě. 

Přítomní doporučili organizátorům, aby připravili další 3. ročník na rok 2002. 
V rámci této besedy informovali zástupci vedení biblické soutěže pro dospělé jak o 

jejích přísnějších pravidlech tak o jejím plánovaném 3. ročníku pro Českou republiku také 
v roce 2002. 

Na závěr tomuto ekumenickému společenství požehnal P. Gereon T. Biňovec 
O.Praem. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Soutěž sponzorovali finančně: Ministerstvo kultury ČR (dotací na celou soutěž), Ústředí Junáka 
(uhradilo výtvarné provedení odznaků a uhradilo část režie), vydavatelství Advent Orion (které vytisklo odznaky 
a poskytlo knižní ceny pro vítěze) a rovněž redakce měsíčníku Na dobré stopě (uhradila další část režie a 
organizační náklady). Při propagaci soutěže spolupůsobila také Česká biblická společnost a International Bible 
Society Czech Republic.  

Záštitu nad soutěží měli: římsko-katolický biskup ostravsko-opavský Mons. František V. Lobkovicz, 
synodní senior Českobratrské církve evangelické Mgr. Pavel Smetana,  předseda Církve adventistů sedmého dne 
Karel Nowak a patriarcha Církve československé husitské ThDr. Jan Schwarz.  

Kromě členů těchto církví (jak na straně vedoucích či rodičů tak na straně dětí) se soutěže také v 1. kole 
účastnili členové Církve Bratrské a Evangelické církve metodistické. 


