
 

Průběh a výsledky 4. ročníku  
celostátní soutěže v znalosti Bible 

„Stezka písmáků“ 
 

(viz též smlouva příkazní č. 9800/2003/11238 a její vyúčtování) 
 
   Ročníku 2003 se zúčastnilo v 1. kole 318 soutěžících, tj. soutěž vykázala v tomto kole 
318 děťodnů (nezahrnujeme zhruba desetinásobek děťodnů při přípravě na soutěž 
v místech zájmu). 
 
   Do závěru ročníku SP 2002 se z prvního korespondenčního kola  

- kvalifikovalo celkem 165 dětských účastníků,  
- z nich se dostavilo celkem 114 řádných soutěžících (67%),  
- kromě toho si toto kolo „vyzkoušelo“ 6 osob„mimo soutěž“. 

 

   V druhém kole tedy akce vykázala 114 děťodnů. 
 
 

   Celostátní soutěž Stezka písmáků v roce 2002 celkově zaznamenala skutečných 
432 děťodnů. 
 
 

   V prvním kole získali všichni účastníci, kteří odevzdali k opravě své soutěžní archy, 
jednotně odznak soutěže pro základní kolo.  
 

   Hodnotnějšími cenami byli odměněni až soutěžící v druhém kole – jednalo se o knihy 
podle výběru vítězů (ceny poskytli sponzoři Mezinárodní biblická společnost „IBS-CZ“, 
vydavatelství „Advent Orion“, redakce měsíčníku Junáka „Na dobré stopě“ a vedení 
občanského sdružení „Klub Pathfinder“; dospělí, doprovázející soutěžící děti, dostali 
zvláštní příručku od Biblické jednoty Praha). Všichni přítomní soutěžící získali rovněž 
odznak 2. kola. 
 

   KATEGORIE NEJMLADŠÍCH (ve věku do 9 let včetně)  
první místo obsadil tým z Klubu Pathfinder z Honezovic se ziskem 22 bodů, v němž byly:  

Ludmila Fictumová 
Milada Fictumová 

druhé místo připadlo týmu Junáka ze střediska ZVON z Jihlavy se ziskem 20 bodů, ve 
složení:  

Dominika Nováková 
Šárka Nováková 
Terezie Kodetová 
Gabriela Brázdilová 

na třetím místě uspěly dva týmy se ziskem 19 bodů:  
a) Klubu Pathfinder z Frýdku-Místku ve složení b) Junáka ze střediska ZVON  
                 z Jihlavy ve složení 
 Edita Fedorková        Klára Plešingrová 
 Lukáš Hořínek        Lucie Fialová 
 Nicol Pavloková         Aneta Sadecká  
 Martin Řeha         Marie Palánová 
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   KATEGORIE MLADŠÍCH (ve věku 10 -12 let včetně)  
na prvním místě uspěly dva týmy se ziskem 29 bodů: 
a) z Klubu Pathfinder „Koťata“ z Honezovic b) ze sobotní školky Církve  

       Antonín Glac         advent.s.d. v Brně 
 Anna Fictumová        Nicola Šimková 
 Noemi Sovišová        Alžběta Třísková 
 Zuzana Voráčková 
o druhé místo se podělily rovněž dva týmy se ziskem 28 bodů: 
a) z Junáka ze střediska ZVON z Jihlavy  b) z Křesťanského společenství Praha 
 Klára Kalinová        Veronika Beštová 
 Klára Sedláková        Vlasta Plaňanská 
 Kateřina Kodetová  
 Alžběta Kvasničková 
také o třetí místo se dělily dva týmy se ziskem 27 bodů: 
a)  z Kl. Pathfinder ve Veselí nad Moravou b)z Arcibiskupského gymnázia v Praze 
 Markéta Zubalíková       Zuzana Žádníková 
 Adriana Chlapečková      Dominik Andreska 
 Dana Klodová       Jan Philipp 
 

   KATEGORIE NEJSTARŠÍCH (ve věku 13 - 16 let včetně)  
jako první uspěl tým z Klubu Pathfinder ve Veselí nad Moravou, se ziskem 45 bodů, ve 
složení: 
 Ondřej Cigoš 
 Bohumil Cigoš 
druhé místo obsadil tým z Křesťanského společenství v Liberci, se ziskem 44 bodů, ve 
složení: 
 Daniel Krchňák 
 Anna Krchňáková 
na třetím místě uspěl tým z Arcibiskupského gymnázia v Praze, se ziskem 42 bodů, ve 
složení: 
 Anna Mošnerová 
 Magdalena Mošnerová 
 

   JEDNOTLIVCI 
v kategorii „N“ (možný zisk 25 bodů) 

o první místo se podělily se ziskem 16 bodů 
a) z Řkat. farnosti u sv. Ignáce v Praze    Magdalena Holcová 
b)  ze sboru Českobratrské církve evangelické v Bučině   Bára Chaloupková 
(další místa nebyla obsazena) 
 

v kategorii „M“ (možný zisk 35 bodů) 
jako první se umístil        
- z Křesťanského společenství v Liberci, se ziskem 28 bodů  Michal Krchňák 
druhé místo získal        
- z 6.ZŠ v Třinci se ziskem 23 bodů     Jiří Kajfosz 
 

v kategorii „S“ (možný zisk 50 bodů) 
o první místo se podělili se ziskem 35 bodů: 

- z Junáka v Broumově-Bylnici     Adam Petrůj 
- z Klubu Pathfinder v Tišnově     Jiří Kantor 

druhé místo se ziskem 31 bodu obsadila     Gábina Kroneislová 
z Arcibiskupského gymnázia v Praze    

třetí místo se ziskem 26 bodů získal     Pavel Zajíček 
 rovněž z Arcibiskupského gymnázia v Praze 
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   Nejsilnější skupinou byli soutěžící „M“ v počtu 55, následovaní druhou nejpočetnější 
kategorií „S“ v počtu 35 a třetí kategorií „N“ s počtem 24 účastníků; „startovní pole“ 
uzavírala skupina 6 soutěžících „mimo pořadí = MP“. 
 
   Soutěž v prvním kole v Praze organizovalo 7 dospělých a „v terénu“ to bylo 43 
vedoucích a rodičů. Soutěžící při 2. kole v Praze doprovázelo více než 30 vedoucích, 
učitelů a rodičů, a další doprovod dětí – hlavně sourozenci.  
 
   Z týmu 7 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 ředitelkou této soutěže Hanou 
Bouzkovou; posilou jim bylo další 7 pomocníků z řad Junáka, klubu Pathfinder a farní 
obce CČSH v Praze na Vinohradech, kde se 2. kolo konalo. 
 
   ZÁVĚR: Tato celostátní soutěž prokazatelně získala na významu nejen pro   
                  svoje téma, ale také se ukázala jako velmi účinná propagace  
                  JUNÁKA. Zájem o další 5. ročník se již projevuje od podzimu roku  
                  2003.  
 

   Propagace samotné soutěže bude v roce 2004 nadále prováděna  
   osvědčenou formou 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. 
 

        Rovněž oproti roku 2002 dvojnásobný počet těch, kdo „mimo  
       soutěž“ vyplnili při 2. kole soutěžní archy, jistě přispěje  
       k další propagaci. 

 
 
 
Zprávu zpracoval: Vladislav Jech 
20. 11. 2003 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


