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V ý s l e d k y  
s o u t ě ž e  v e  z n a l o s t i  B i b l e   

 

S t e z k a  p í s m á k ů  r o č n í k  2 0 1 6  
 

Soutěž připravil a organizoval Odbor duchovní výchovy Junáka ve spolupráci 
s Klubem Pathfinder a Církví adventistů sedmého dne. 

 

* 1. kolo se konalo v místě bydliště soutěžících a řádně v něm soutěžili 
   účastníci dvojí formou: od 1. března 2016 do 31. října 2016 po inter-
   netu novou formou „e-learning“ (web nabízel odpovědi na otázky) a 
   během měsíců září a října „papírovou formou“ (na předepsaných sou-
   těžních arších). Celkem v 1. kole soutěžili 104 účastníci, kteří všichni 
   získali zelený odznak soutěže - do závěru soutěže se řádně kvalifiko-
   valo 45 soutěžících a 2 účastníci se přihlásili na výjimku jako „účast-
   níci mimo pořadí“.; 
* 2. kolo se konalo 17. listopadu v Praze, a to opět tradičně v modliteb-
   ně CASD na Malvazinkách v Praze 5; skutečně se jej zúčastnilo cel-
   kem 39 soutěžících, a to 35 řádně kvalifikovaných z 1. kola a 4 soutě-

                                 žící byli v kategorii mimo pořadí (ti nemohli získat hlavní cenu – červe-
                                 ný odznak soutěže, ale získali diplom a vybrali si knížku). 
 

V obou kolech děti, mládež i dospělí nad 18 let odpovídali na otázky 
z biblických knih:  

 

Kategorie „N” (ve věku do 9 let včetně) 

evangelium Matoušovo a kniha žalmů od č. 101 do č. 150 
 

Kategorie „M” (ve věku od 10 do 12 let včetně) 

evangelium Matoušovo, žalmy č. 101 až č. 150  
a kniha Leviticus kapitoly 5-11, 16-20 a 25-27 

 

          Kategorie „S” (ve věku od 13 do 17 let včetně)              

všechna evangelia, kniha žalmů od č. 101 do č. 150, 
kniha Leviticus kap. 5-11, 16-20 a 25-27 a Zjevení sv. Jana                                       

 

Kategorie „P“ (dospělí od 18 let výše)                                      

měli stejné otázky jako kategorie „S“ pro mládež,                                    
avšak museli soutěžit pouze jako jednotlivci.                                   

 

Soutěžící byli celkem z více než 20 obcí a měst naší vlasti, v městech Praha, Brno a Ostrava 
z více městských částí.  
 

Soutěžící děti i mládež byli jednak z rodin, kde se Bibli věnuje trvalá pozornost, dále 
z pořádajících organizací Klub Pathfinder, Junák a také přímo nebo zprostředkovaně 
(prostřednictvím svých členů v soutěži) z církví: Církve adventistů sedmého dne (CASD), 
Českobratrské církve evangelické (ČCE), Evangelické církve metodistické (ECM), 
Křesťanských společenství či Křesťanských sborů (KS), křesťanského společenství VINICE  
a z Římskokatolické církve.  
 

V místech konání 1. kola se soutěži věnovalo celkem 37 dospělých tzv. dohlížejících osob; 
ze strany organizátorů se přípravě i vyhodnocení soutěže věnovalo v Praze i mimo hlavní 



Strana 2 z 8 

 

město 17 osob. Při 2. kole kromě organizátorů byla přítomna také desítka dohlížejících osob 
z konání míst 1. kola (byli to vedoucí i rodiče resp. rodinní příslušníci, doprovázející děti na 
2. kolo). 
  

Při propagaci soutěže pomáhali Klubu Pathfinder a Junáku zejména: Biblická jednota, Bible 
Union Czech Republik, redakce týdeníku Kostnické Jiskry a informační sítě církví.  

 

Hlavní dobrovolnou pracovní podporu 
poskytl Odbor duchovní výchovy a 
redakce interního zpravodaje Odboru 
duchovní výchovy (ODV) Junáka „Na 
dobré stopě“ i vedení Klubu Path-
finder. Režii pomohl vedle redakce 
měsíčníku „Na dobré stopě“ pokrýt 
Klub Pathfinder (díky provozním do-
tacím MŠMT pro práci s mládeží) i sa-
ma Církev adventistů SD. 
 

Před zahájením 2. kola byla všem 
soutěžícím dána možnost prohlédnout 
si pěkné věcné ceny - knihy, tak aby 
byl výběr při samotném vyhlašování 
výsledků bez váhání. Věcné ceny vě-
nují  po dlouhá  léta sponzoři z vyda-
vatelství: Návrat domů, Portál, Advent-
Orion, Česká biblická společnost a 
Samuel.  
 

Soutěž zahájil předseda KP David 
Čančík biblickým slovem; v jeho péči je 

také kontaktovat ochotné sponzory knižních cen.  
 

Úvod zarámovalo několik křesťanských písní za  doprovodu přizvané 
hudební skupiny mládeže ze sborů CASD z Kladna a 
Berouna.  
 

Vysvětlení pravidel a způsobu vyplňování soutěžních 
archů provedli Jiří Zajíc (předseda Odboru duchovní 
výchovy Junáka). 
                          

Celé druhé kolo soutěže – finále řídil místopředseda 
Klubu Pathfinder Roman Buchtel, který se po celý 
rok 2016 věnoval také koordinaci tvorby otázek i 
celkové koncepci a zajištění soutěže, a to v úzké 
součinnosti s Odborem duchovní výchovy Junáka, 
jehož je členem za CASD.  
 

                VÝSLEDNÉ  BODY  A  POŘADÍ  2. KOLA  SOUTĚŽE 
 

Na odevzdání soutěžních archů a jejich opravu navázalo vyhlášení 
výsledků, a to jak pro ty, kdo řádně splnili limit pro získání červeného 
odznaku 2. kola soutěže (v tabulkách jsou jejich řádky podmalovány), 
tak i ostatních soutěžících.  
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Soutěžící týmy i jednotlivci, včetně soutěžících mimo pořadí, všichni obdrželi diplom a bez 
výjimky si také mohli – v pořadí jak byli vyhlašováni – vybrat hodnotné knihy.  
 
 

Výsledky podle kategorií: 
 

                  Kategorie N            
 
 

Místo Jméno Příjmení Příslušnost Body 

JEDNOTLIVCI 

Havířov-Šumbark Miriam Gomolová CASD 18 

Cheb Lukáš Vyhnálek VINICE 21 

Kladno Jana Paierová KP 21 

Vyškov Anežka Dolečková rodina 24 

Luže Viktor Šťovíček rodina 25 

TÝMY 

Valašské Klobouky Pavel Lukšík KP 22 

 Johanka Bilová   

Valašská Polanka Matyáš Miklica rodina 25 

 Terezka Miklicová   
 
 

 
Limit pro získání červeného odznaku: 17 bodů. Celkem řádných soutěžících: 9. 
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Kategorie M 
 
 

Místo Jméno Příjmení Příslušnost Body 

JEDNOTLIVCI 

Valašská Polanka Eliška Miklicová rodina 26 

Pardubice Matěj Komárek KP 23 

Náchod Filip Nehyba rodina 22 

TÝMY 

Valašské Klobouky Vlastimil Lukšík KP 26 

 Timotej Mitura   

Domažlice Vojtěch Ticháček ČCE 22 

 Jiří Vlček   

 Samuel Wolf   

Valašské Klobouky Alžběta Cahlová KP 18 

 Alexandra Cahlová   
 
 
 

Limit pro získání červeného odznaku: 24 bodů. Celkem řádných soutěžících: 10. 
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Kategorie S 
 
 
 

Místo Jméno Příjmení Příslušnost Body 

JEDNOTLIVCI 

Havířov-Šumbark Zuzana Gomolová CASD 28 

Valašské Klobouky Tomáš Lukšík KP 24 

Valašská Polanka Kateřina Miklicová rodina 23 

TÝM 

Praha / Nymburk Markéta Beštová KS 37 

 Eliška Plaňanská   
 
 
 

Limit pro získání červeného odznaku: 35 bodů. Celkem řádných soutěžících: 5. 
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Kategorie P 
 
 

Místo Jméno Příjmení Příslušnost Body 

Havířov-Šumbark Daniel Gomola CASD 40 

Valašské Klobouky Jana Lukšíková KP 36 

Vyškov Aleš Doleček rodina 35 

Kladno Radek Paier KP 31 

Náchod Roman Nehyba rodina 30 

Pardubice Jiří Komárek KP 30 

Valašské Klobouky Michaela Cahlová KP 30 

Kladno Iveta Paierová KP 29 

Cheb Jakub Vyhnálek VINICE 29 

Valašská Polanka Pavlína Miklicová rodina 25 

Vrážné Nela Trnčáková rodina 24 
 
 

Limit pro získání červeného odznaku: 35 bodů. Celkem řádných soutěžících: 11. 
 

 

Soutěžící MP 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Celkem soutěžících mimo pořadí: 4. Soutěžící jsou seřazeni podle kategorie. Protože získali nárok 
na věcné ceny, vybrali si také pěkné knížky. 

Emoce při vyhlašování … 

 

 

Místo Jméno Příjmení Příslušnost 
 

Kategorie Bodů 

Cheb Daniel Vyhnálek VINICE 
 

MP-M 20 

Cheb Jana Vyhnálková VINICE 
 

MP-P 24 

Valašské Klobouky Pavel Lukšík KP 
 

MP-P 28 

Praha Pavla Partyková rodina 
 

MP-P 37 
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PŘIPOMÍNKY  A  DOPORUČENÍ  K  SOUTĚŽI 
 
 

Jako již tradičně organizátoři během 1. kola a zejména v době opravování soutěžních archů 
při 2. kole sbírali podněty. Někteří dohlížející a zástupci organizátorů si vyměnili názory a 
poznatky především z internetové části.  
 
Diskutovalo se také o tom, že stále podprůměrný počet soutěžících v 1. kole může souviset 
nejen s náročností soutěže, ale i s novinkou e-learningu. Získané informace svědčí také o 
tom, že někteří ze zájemců si pouze „zkoušeli soutěž“ (např. web „odhalil“ 9 osob), aniž by 
se přihlásili a poslali svá řešení k opravě, což evidovaný počet skutečně soutěžících 
poněkud zkresluje.  
 
Potěšitelné je, že počet soutěžících v 2. kole se oproti roku 2015 zvýšil.  
 
 

 
 

Hlavička letošní novinky - webových stránek soutěže 2016. 
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Z Á V Ě R  
 
Organizátoři děkují všem zúčastněným spolupracujícím dospělým; z úhlu pohledu na tak 
dlouho trvající úspěchy celé soutěže by rádi vyzdvihli také velmi důležitý přínos všech 
finančních příspěvků a neméně podstatný význam knižních cen od sponzorů této znalostní 
soutěže! 
 
Zkušenosti z dosavadních 17 zdárně ukončených běhů soutěže a zvláště nadějné zařazení 
e-learningu dávají dobré důvody pro řádnou přípravu 18. ročníku na rok 2017. 
 

 
Praha, 21. 11. 2016               

Vypracovali:                                                                   
                                                               

      Roman Buchtel                                        Vladislav Jech 
                         (Klub Pathfinder)                                                             (Junák) 
 
 
 

 
 

        
Budova sboru CASD Praha – Smíchov, kde se konalo finále soutěže dne 17. 11. 2016. 


