
 
 

Průběh a výsledky 3. ročníku  
Stezky písmáků 

(viz též smlouva příkazní č. 9750/2002/11238 
a její vyúčtování) 

 
    
    
   V ročníku 2002 se zúčastnilo v prvním kole 153 soutěžících, tj. soutěž vykázala 
153 děťodnů (nepočítaje zhruba desetinásobek děťodnů při přípravě na soutěž). 
   Do závěru ročníku SP 2002 se z prvního korespondenčního kola kvalifikovalo 

- celkem 37 účastníků,  
- z nich se dostavilo celkem 28 řádných soutěžících (76%),  
- kromě toho soutěžili 2 jednotlivci. 

 
   V druhém kole tedy akce vykázala 30 děťodnů. 
 
Celostátní soutěž Stezka písmáků v roce 2002 tedy zaznamenala celkem 
183 děťodnů. 
 
   V prvním kole získali všichni účastníci jednotně odznak soutěže pro základní kolo. 
Hodnotnějšími cenami (ze ľ poskytnutých sponzory Mezinárodní biblickou 
společností-CZ, Vydavatelstvím Advent Orion a  Biblickou jednotou Praha) byli 
odměněni až soutěžící v druhém kole – jednalo se o knihy podle výběru vítězů. 
 
   V KATEGORII NEJMLADŠÍCH (ve věku do 9 let včetně)  
soutěžily 2 týmy a 1 jednotlivec: 
- první místo obsadil tým klubu Pathfinder Frýdek-Místek ve složení 

Nikol Pavloková, Edita Fedorková, Marian Řeha a Lukáš Hořínek s bodovým 
ziskem (20 z 25 možných),  

- druhé místo obsadil jednotlivý soutěžící z Jednoty Bratrské Liberec Michal 
Krchňák (s 19 body z 25 možných), 

- soutěž v této kategorii dokončil také tým ze sobotní školky CASD Hodonín ve 
složení Michal Kapec a Taras Ševčuk (správně zodpověděli 14 otázek z 25). 

 
   V KATEGORII MLADŠÍCH (ve věku 10 -12 let včetně)  
soutěžily 3 týmy a 1 jednotlivec: 
- první místo obsadil tým klubu Pathfinder Jablonné nad Orlicí ve složení  

Jana Gregorová, Markéta Foglová, Alžběta Ejemová a Matouš Ejem (získali 31 
bodů z 35 možných) 

- druhé a třetí místo spolu obsadily 2 týmy - CČSH Kladno ve složení Markéta 
Vlková, Martina Vlková a Inka Jurková a 2. oddíl skautek Nová Paka Anna 
Vitvarová, Michaela Vitvarová a Barbora Vitvarová (se ziskem 28 bodů z 35 
možných); 

- soutěž dokončil v této kategorii také jednotlivec Samuel Müller z klubu Pathfinder 
Česká Lípa (se ziskem 24 bodů z 35 možných). 
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   V KATEGORII NEJSTARŠÍCH (ve věku 13 - 16 let včetně)  

  



soutěžilo 5 týmů: 
- první a druhé místo shodně obsadily 2 týmy - tým Jednoty Bratrské Liberec ve 

složení Anna Krchňáková a Daniel Krchňák a tým Křesťanského společenství 
Praha ve složení Johana Dittrichová a Štěpánka Bláhová (se správnými 
odpověďmi 45 otázek z 50)  

- třetí místo získal tým Křesťanského společenství Praha ve složení Pavlína 
Bláhová a Johana Vojtíšková (se ziskem 42 bodů z 50 možných) 

- soutěž dokončily v této kategorii také týmy: Slezské církve evangelické 
augspurského vyznání Oldřichovice ve složení Miriam Niemcová a Daniela 
Haltofová (získaly 41 bodů z 50 možných) a sobotní školky Církve adventistů 
sedmého dne Hodonín ve složení Martin Kapec a Alexandr Ševčuk (získali 38 
bodů z 50 možných). 

 
   Soutěž v prvním kole v Praze organizovalo 10 dospělých a „v terénu“ to bylo 30 
vedoucích a rodičů. 
 
   Soutěžící v Praze doprovázelo 9 vedoucích, z nichž někteří byli také rodiče, a další 
doprovod dětí. Zúčastnilo se také několik dalších hostí:  

-  ředitel Mistrovství ČR ve znalosti Bible Karel Sedláček,  
- jednatel Biblické jednoty (BJ) Praha Pavel Tůma, 
- ředitel české pobočky Mezinárodní biblické společnosti (IBS) se sídlem v 

Praze Milan Hlouch. 
 
   Z týmu 10 organizátorů STEZKY PÍSMÁKŮ, koordinovaných Vladislavem Jechem 
z redakce měsíčníku „Na dobré stopě“ (vydávaného odborem duchovní výchovy 
Junáka) vedlo závěrečné kolo soutěže 5 jeho členů v čele s ředitelem této soutěže 
Jiřím Zajícem; posilou jim byli další 4 pomocníci z řad Junáka a klubu Pathfinder. 
 
   Z průběhu soutěže zajišťovala přímé vstupy do vysílání radia Proglas redaktorka 
Jana Strejčková. 
 
ZÁVĚR: Tato celostátní soutěž získala na významu nejen pro svoje téma, ale 

také se ukázala jako velmi dobrá propagace JUNÁKA. Zájem o další 
ročník se již projevuje od konce roku 2002. 
Propagace samotné soutěže bude v roce 2003 prováděna na internetu 
(www.skaut.cz), v měsíčníku Junák - ODV „Na dobré stopě“ a 
v periodických tiskovinách jak sponzorů tak vysílajících sdružení a 
církví, které již mají s touto akcí dobré zkušenosti. 

 
 
 
 
Zprávu zpracoval: Vladislav Jech 
31. 12. 2002 
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