
       5. ročník Stezky písmáků 
 

 

                                               Soutěž se jako v předchozích létech konala 

                                       ve 2 kolech, tj. v prvním v místě bydliště účastníků 

                                   a ve druhém v Praze dne 20. 11. 2004.          
 

                       V obou kolech byly otázky z biblických knih:  

4 evangelia, Daniel, ep. Jakubova a Jozue. 

                            

V prvním kole byly počty soutěžících:  
 

  Přihlášeno celkem dětí 454    

 k tomu celkem mimo pořadí 4   

  Celkem řádně přihlášeno */ 458   

  Soutěžilo však celkem dětí a mládeže (do 16 let včetně) 381   

   k tomu mimo pořadí 4   

  Celkem soutěžících v 2. kole 385   

 

Poznámka: */některé přihlášky byly jen pro blíže nespecifikovaný tým, takže se jedná o odhad. 

   

Na začátku druhého kola byly počty soutěžících dle kategorií: 
 

Celkem - v kategorii: N     18 týmů 

 k tomu          5 jednotlivců 

 **/ M     39 týmů 

 k tomu          5 jednotlivců 

  S     52 týmů 

 k tomu        10 jednotlivců 

Celkem - všechny kategorie    244 dětí a mládeže 

 k tomu   MP       4 soutěžící 

 

Poznámka: **/byl uznán jeden protest vůči nedorozumění při zařazení do kategorie. 

 

Při vlastní soutěži druhého kola na místě  
v budově farního sboru Církve československé husitské v Praze – Vinohradech 

byly výsledky podle kategorií: 
 

Celkem -  v kategorii: N       31 účastníků 

  M       80 účastníků 

 k tomu            8 mimo pořadí 

  S       75 účastníků 

 k tomu            1 jednotlivec 

Celkem -  všechny kategorie      186 dětí a mládeže 

 k tomu   MP         9 soutěžících 

   Oproti těm, kdo získali právo 

   na účast v 2. kole: 

     celkem z 246 dětí 

  celkem místo 4 MP 

 se účastnilo   75,6 % 

 se účastnilo 225,0 % 
 

 

Poznámka:   u dvou týmů opravili organizátoři chybnou evidenci tak, by všichni zájemci  

o soutěž mohli startovat. 
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Výsledky 2. kola 5. ročníku Stezky písmáků 2004 
 

   Jako v roce 2003 se konala soutěž i letos v prostorách náboženské obce Praha – Vinohrady 

Československé církve husitské. A to se ukázalo jako velmi potřebné nejen vzhledem k rekordnímu 

počtu soutěžících, ale i k výbornému zázemí včetně počítače; díky tomu je letos možné uveřejnit 

výsledky ihned po skončení soutěže. Za duchovní vedení tohoto farního sboru byla přítomni kazatelka 

Gabriela Čumplová.  

 

   Po úvodním zpěvu a modlitbě, jež vedl Petr Adame, kazatel Církve adventistů s.d., a přivítání, které 

vyslovila Hana Bouzková, členka Odboru duchovní výchovy Junáka, vyslechli účastníci biblickou 

úvahu – malé kázání – sestry kazatelky.  

 

   O zázemí včetně teplého čaje o poledni se postarala pastorační asistentka farního sboru Martina 

Spiritová spolu s Danielou Adameovou z CASD (která se též věnovala zpěvu a fotografování).  

 

   Registraci účastníků se věnovaly sestry Adéla Čapková a Helena Jechová z Junáka. Dohledu při 

soutěži, opravám i vyhlášení výsledků se věnovali především Jiří Zajíc z Junáka, za spolupráce 

Jaroslava Bartoše z Klubu Pathfinder. 

 

   Elektronickou databázi vedl Jiří Reich, sekretář farního sboru, za spolupráce Petra Krampla 

z Junáka; letos poprvé obdrželi všichni účastníci 2. kola diplomy, které zajistil David Čančík z Klubu 

Pathfinder (účastnil se též fotografování).  

 

   Díky zásadě, že bez nároku na umístění a tím i na knižní odměnu se mohou zúčastnit i přítomní 

„mimo pořadí“, stoupl oproti počtu 4 soutěžících ve 2. kole počet na 9 soutěžících. Knižní ceny 

poskytli sponzorsky Mezinárodní biblická společnost, nakladatelství Advent-Orion a nakladatelství 

Samuel, další tituly pořídili organizátoři ze sponzorských darů, zvl. od IBS Česká republika, 

předplatitelů tohoto časopisu a dalších příspěvků. 

 

   Vybrané startovné i dobrovolné příspěvky dospělých příznivců naší soutěže poslouží především 

k úhradě nákladů při organizaci obou kol, vlastní soutěže v Praze a dále k pořízení odznaků a diplomů. 

Vydatnou pomocí při financování je také grant MŠMT, poskytnutý Junáku na celostátně organizované 

akce, jakož i dary, které dostává CASD resp. Klub Pathfinder, který je s Junákem spolupořadatelem 

celé soutěže.  

 

Všichni, kdo se umístili na vítězných místech, obdrželi červený odznak soutěže a vybrali si knižní 

cenu; tento odznak (i když již bez knihy) obdrželi také ti, kdo splnili limit, ačkoliv již neobsadili 

vítězná místa. Každý účastník resp. účastnice soutěže získal/a diplom. 

 

   Ukázalo se, že při propagaci soutěže dobře pomohla ústředí církví, Biblická jednota, Česká biblická 

společnost, redakce týdeníku Kostnické Jiskry a v neposlední řadě také samotní účastníci dřívějších 

ročníků. 
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V nejmladší kategorii N se umístili ve skupině týmů: 
 
 

jako první  Marián Řeha a Edita Fedorková z CASD ve Frýdku-Místku a dělí se o toto místo s 

Hedou Frajovou, Martinem Havlíčkem a Anetou a Leonou Kubečkovými z oddílu  

„Penguin“ Klubu Pathfinder v Praze; 
 

jako druzí  Matouš Plaňanský a Daniel Pumr z KS Praha a dělí se o toto místo se 

  Sárou a Timoteem Hudcovic ze sboru Církve českobratrské evangelické – sboru  

v Pečkách; 
 

jako třetí Lenka a Jonáš Borutovi a Daniela Chlapečková z CASD ve Veselí nad Moravou. 
 

V téže kategorii N - jednotlivců obsadila první a jediné 
 

vítězné místo Barbora Chaloupková ze sboru CČE v Bučině u Vysokého Mýta. 
  

Další účastníci již nesplnili limit a proto neobdrželi odznak, i když obdrželi rovněž diplom. 

 

 

V prostřední kategorii M se umístili ve skupině týmů: 
 

jako první  Jarmila a Tomáš Mazurkovi z CASD v Ostravě - Radvanicích; 
 

jako druzí  Vlasta Plaňanská a Veronika Beštová z KS Praha; 
 

jako třetí Jana a Jitka Pletkovy z CASD v Ostravě a dělí se o toto místo s 

Michalem Čadou, Denisou Kajzarovou a Martinou Lancovou  
z CASD v Havířově-Suché. 

 

V téže kategorii M - jednotlivců obsadili 
 

první místo Lenka Papežíková ze sboru CASD v Hranicích a dělí se o toto místo s 

Davidem Hoblíkem z KS Praha - Úvaly; 
 

druhé místo David Šnajdr z CASD v Havířově; 

třetí místo nebylo obsazeno.  

 

Limit na postup s odměnou odznakem (a předáním diplomu) dále ještě získali: 
Lukáš  Sochor CASD Znojmo;  

Tom Meiringer  CASD Znojmo 

Tom Šubert CASD Znojmo 

Lukáš Bárta CASD Znojmo 

Karolína Favagová CASD Znojmo 

Aneta Svobodová CASD Znojmo 

Sylva Sauerová CASD Znojmo 

Michaela  Osyková CASD Znojmo 

František Petrouš CB Č. Budějovice 

Daniel Heřman CB Č. Budějovice 

Jan Malý CB Č. Budějovice 

Jakub Fraj CASD Praha–KP 

Ilona Hudová CASD Praha–KP 

Markéta Kubečková CASD Praha–KP 

Markéta Zubalíková CASD Veselí n.Mor. 

Dana Klodová CASD Veselí n.Mor. 

Adriana Chlapečková   CASD        Veselí n.Mor. 

Jaroslav Šimůnek ŘK A6 Praha  

Václav Brož ŘK A6 Praha  

Vladimír Kunc ŘK A6 Praha  

Jan Chalupný ŘK A6 Praha  

Eva Habánová ŘK A6 Praha 

Zuzana Vaňková ŘK A6 Praha 

Michal Šmilauer ŘK A6 Praha 

Marie Andresková ŘK A6 Praha 

Noemi Pumrová KS Praha 

Barbora Knížková KS Praha

 

V nejstarší kategorii S se umístili ve skupině týmů: 
 

jako první  Gabriela Tvrzníková (z Římskokat. církve) a Jana Mošnerová (z Církve bratrské), 

studující na Arcibiskupském gymnáziu v Praze; 
 

jako druzí  Adam a Jana Petrůjovi z Junáka Broumov – Bylnice a dělí se o toto místo dále s 

Klárou Jarolímkovou a Terezou Pištorovou (obě z Římskokat. církve), rovněž  

studující na Arcibiskupském gymnáziu v Praze; 
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jako třetí Magdalena Mošnerová (z Církve bratrské) a Dominika Žáková (z Řím.-kat. církve), 

studující také na Arcibiskupském gymnáziu v Praze, a dělí se o toto místo dále s 

Janou Lancovou a Martinou Červenkovou z CASD v Havířově  s 

Jarmilou Schreiberovou a Julianou Minovou (obě z Římskokatolické církve),  

studující také na Arcibiskupském gymnáziu v Praze. 
 

V téže kategorii S - jednotlivců obsadil jako jediný 
 

vítězné místo Filip Hladký ze sboru CASD ve Veselí na Moravě. 

 

   Uvádíme ještě ty, kteří splnili limit na postup s odměnou odznakem (a předáním diplomu, i když již 

bez knižní odměny): 
Kateřina Hrdinková CASD Veselí na Moravě 

Noemi Sittková CASD Veselí na Moravě 

Matěj Štěpán CB Č. Budějovice 

Noemi Štěpánová CB Č. Budějovice 

Dominik Andreska ŘK AG Praha 

Zuzana Žádníková ŘK AG Praha 

Jan Justra CASD Brno 

Veronika Justrová CASD Brno 

Lucie Mošnerová CB AG Praha 

Klára Purnochová ŘK AG Praha 

Barbora Vitvarová neudáno Jičín 

Anna Vitvarová neudáno Jičín 

Anna Formanová ŘK AG Praha 

Barbora Pokorná ŘK AG Praha 

Jana Skarková CASD Frýdek-Místek 

Beata Jonštová CASD Frýdek-Místek 

Kristýna Lysáková Junák Bylnice 

Nikola Hrnčiříková Junák Bylnice 

Daniel Slunečko CB Č. Budějovice 

Miroslav Veselý CB Č. Budějovice 

Tereza Nedvědová CB Č. Budějovice 

Daniela Urbanová CB Č. Budějovice 

Daniel Krchňák KS Liberec 

Anna Krchňáková KS Liberec 

Petr Novák CASD Znojmo 

Tom Kogat CASD Znojmo 

Alžběta Soldánová ŘK AG Praha 

Gabriela Kroneislová ŘK AG Praha 

Terezie Laňková CASD Havířov–Suchá 

Elen Čadová CASD Havířov–Suchá 

Anna Fictumová ŘK Honezovice 

Antonín Glac ŘK Honezovice 

Klára Kochová ŘK AG Praha 

Marie Chrástecká ŘK AG Praha 

Alena Sábová Junák Bylnice 

Anežka Miklasová Junák Bylnice 

Jana Dusbabová 1989 CASD Hronov 

Zuzana Jeništová 1990 CASD Hronov 

 

 

Soutěž ukončil modlitbou a požehnáním kazatel Petr Adame. I když byl konec soutěže poznamenán 

zhoršeným počasím, na které reagovali někteří rodiče a vedoucí dřívějším odjezdem, všichni kdo 

vydrželi až do konce, nelitovali. 
 

Beseda rodičů a vedoucích 
 

     Tradiční beseda dospělých organizátorů soutěže proběhla souběžně s dobou, kdy mladí účastníci 

soutěžili, a věnovala se zkušenostem z obou kol. V prvním kole byla jako nejtěžší shledána kniha 

Daniel – zvláště při vysvětlování dětem, které se jí učily. 

   Kombinace vyprávění i čtení a citace z Bible zůstává i nadále doporučenou kombinací pro učení; 

opět se ukázalo, že s dětmi lze některé příběhy zahrát.     

   V diskusi také zaznělo, že některé otázky byly opět těžší, což však nakonec je žádoucí, aby soutěž 

měla patřičnou úroveň obtížnosti. 

   Znovu bylo diskutováno místo - organizátoři opět navrhují Prahu, tentokrát na půdě CASD - i datum 

konání – konkrétně zda má zůstat buď beze změny sobota (19. 11.) anebo zda konat 2. kolo soutěže již 

ve čtvrtek 17. 11. 2005. Byl presentován také návrh, aby 1. kolo mohlo být již v červnu a 2. kolo 

v říjnu, abychom se vyhnuli podzimnímu zhoršení počasí, jak tomu bylo zvláště poslední dva roky. 

Vůči tomu však uplatnili námitky vedoucí z Junáka a Klubu Pathfinder, kteří v tuto dobu mají řadu 

akcí.   

   Konečné rozhodnutí proto zůstává na organizátorech, kteří se vynasnaží dát své rozhodnutí včetně 

vybraných knih na vědomí v únoru 2005.  

   Diskusi zaznamenala podrobněji kazatelka Gabriela Čumplová – všechny náměty budou podkladem 

pro přípravu soutěže na rok 2005. 

Zprávu podává koordinátor  

Vladislav Jech (za Junáka) 

Strana 4 / 4  


