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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 4  
 

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 
    během září a října 208 soutěžících, kteří všichni získali zelený odznak 
    soutěže - do závěru soutěže se kvalifikovalo 76 soutěžících; 
* 2. kolo se konalo 17. listopadu v Praze, a to opět tradičně v modlitebně 
    CASD na Malvazinkách v Praze 5; skutečně se jej zúčastnilo celkem 
    59 soutěžících, a to 49 řádně kvalifikovaných z 1. kola a 10 soutěžících 
    bylo v kategorii mimo pořadí (ti nemohli získat hlavní cenu – červený 

                          odznak soutěže a proto u nich nebylo hodnoceno pořadí). 
 

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

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

evangelium Janovo a 2. kniha Paralipomenon 
 

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

evangelium Janovo, 2. kniha Paralipomenon a kniha Pláč Jeremiášův 
 

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

všechna evangelia, 2. kniha Paralipomenon, kniha Pláč Jeremiášův, 
epištoly Janovy a epištola Judova 

 

Kategorie „P“ (dospělí od 18 let výše) 

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

 
 

Soutěžící byli celkem ze 42 obcí a měst naší vlasti včetně hlavního města Prahy.  
 

Soutěžící děti i mládež byli jednak z rodin, kde se Bibli věnuje trvalá pozornost, a dále 
z pořádajících organizací Klub Pathfinder, Junák a také organizace Skaut - Český skauting 
ABS, a 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) a též 
z Římsko-katolické církve.  
 

V kategorii SP Plus poslala svoji exegezi 1 soutěžící z kategorie dospělých. 
 

V místech konání 1. kola se soutěži věnovalo celkem 52 dospělých tzv. dohlížejících osob; 
ze strany organizátorů se přípravě i vyhodnocení soutěže věnovalo v Praze i mimo hlavní 
město 17 osob. Při 2. kole kromě organizátorů bylo přítomno také 13 dohlížejících osob, 
z míst 1. kola, z nichž někteří také soutěžili v kategorii P, a to vedoucí i rodiče resp. rodinní 
příslušníci, doprovázející děti na 2. kolo. 
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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 poskytla redakce interního zpravodaje Odboru 
duchovní výchovy (ODV) Junáka „Na dobré stopě“, režii pomohl pokrýt Klub Pathfinder a 
Junák (díky provozním dotacím MŠMT pro práci s mládeží) i sama Církev adventistů SD. 
 

Před zahájením byla dána možnost pro-
hlédnout si opět pěkné věcné ceny - knihy, tak 
aby byl výběr při samotném vyhlašování 
výsledků bez váhání. Věcné ceny věnují po 
dlouhá léta sponzoři z vydavatelství: Návrat 
domů, Advent-Orion, Biblická jednota, Česká 
biblická společnost, Portál a Samuel.  
 

Druhé kolo řídil předseda Klubu Pathfinder 
David Čančík; bylo zahájeno několika písněmi s doprovodem pozvané hudební skupiny GIC, 
úvodní svědectví o významu Bible pro něho samotného i pro člověka celkově měl kazatel 
CASD Patrik Nehyba.  
 

     
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po stručném vysvětlení pravidel a způsobu vyplňování soutěžních archů, které provedl Jiří 
Zajíc (předseda Odboru duchovní výchovy Junáka), proběhlo již vlastní 2. kolo soutěže. 
                                  

                                 

                      

                Jiří Zajíc vysvětluje                        tým soutěžících prostředního věku 
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       tým nejmladších soutěžících         tým opravujících 
 
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, tak i ostatních soutěžících.  
Soutěžících jednotlivci a týmy včetně soutěžících mimo pořadí obdrželi zvláštní 
diplom a bez výjimky všichni si mohli – v pořadí jak byli vyhlašováni – vybrat 
hodnotné knihy. 

       

Beseda při 2. kole soutěže 
 

se opět, jako již tradičně, konala v době opravování soutěžních archů.  
Přítomní si vyslechli úvahu Veroniky Justrové k výhodám i úskalím znalostní soutěže 
z Bible – je totiž třeba při práci s dětmi vycházet z toho, že Bible není ani příručka či 
učebnice; není tedy na místě přispívat k tomu, aby při práci s těmito texty byla neúměrně 
podporována soutěžní rivalita. Je to slovo Boží, jež k nám mluví.  
Účastníci besedy – dohlížející osoby a zástupci organizátorů - se nicméně shodli na tom, že 
taková soutěž má celkový dobrý přínos.  
Diskutovali dále o tom, zda není k soutěži vybíráno příliš mnoho biblických knih – tato 
připomínka bude předána tvůrcům otázek. U negativních otázek je třeba stále dbát na 
srozumitelnost. 
Určitou výzvou do budoucna je „vizualizace“ probírané látky.  
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VÝSLEDKY 2. KOLA SOUTĚŽE 
 

Jsou uspořádány podle kategorií: 
 

Kategorie N 
 

Místo Jméno Příjmení Příslušnost Body 

JEDNOTLIVCI 

Olomouc Jiří  Niemiec CASD 23 

Valašské Klobouky Alexandra Cahlová KP 22 

Praha Tomáš Coufal KS 13 

Olomouc Filip Niemiec CASD 7 

TŸMY 

Brno Anna Třísková KP 18 

 Lea Knoblochová   

 Vilém Dolinský   

Plzeň Karel Martan ECM 17 

 Petr Martan   

České Budějovice Michael Kysela KP 16 

 Zuzana Reitzová   

 Matyáš Kysela   

Vojkovice Natanael Bolek CASD 14 

 Pavel Stebel   

Brno Sára Dvořáčková KP 9 

 Lota Dvořáčková   
 
 

 
Limit pro získání červeného odznaku: 17 bodů. Celkem řádných soutěžících: 16. 

 

 
 

Kategorie M 
 

Místo Jméno Příjmení Příslušnost Body 

JEDNOTLIVCI 

Zlín Pavel Smílek KP 26 

Nymburk Zbyšek Plaňanský KS 24 

Valašské Klobouky Alžběta Cahlová KP 20 

TÝMY 

Praha Jana Chalupníková KS 30 

 Natanael Güttner   

Hodonín Matěj Boruta CASD 29 

 Karel Bukový   

 Eliška Kristýnková   

Brno Ondřej Belza KP 20 

 Jakub Justra   

 Ema Knoblochová   

Praha Johana Machulková KS 20 

 Klára Čermáková   
 

 
Limit pro získání červeného odznaku: 24 bodů. Celkem řádných soutěžících: 13. 
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Kategorie S 
 

Místo Jméno Příjmení Příslušnost Body 

JEDNOTLIVCI 

Brno Zdeněk Soviš CASD 39 

Praha Dan Bešta KS 31 

TÝMY 

Praha / Nymburk Markéta Beštová KS 46 

 Eliška Plaňanská   

Brno Lucie Elederová KS 43 

 Katka Kožinová   

Hodonín Adam Bukový CASD 33 

 Jan Stehlík   
 

Limit pro získání červeného odznaku: 35 bodů. Celkem řádných soutěžících: 8. 
 
 
 

Kategorie P 
 

Místo Jméno Příjmení Příslušnost Body 

Brno Markéta Elederová KS 47 

Plzeň Jiří Martan ECM 45 

Plzeň Helena Martanová ECM 42 

Brno Eva Hanáčková CASD 42 

Valašské Klobouky Michaela Cahlová KP 41 

Zašová Pavla Hegrová Nová cír. Swendenborská 41 

Vojkovice Lukáš Bolek CASD 39 

České Budějovice Karel Bušta KP 39 

Brno Jakub Lofítek KS 37 

Zašová Pavel Heger Nová cír. Swendenborská 32 

Brno Ellen Zemanová KS 31 

Velké Karlovice Josef Škrabánek ŘK 20 
 

Limit pro získání červeného odznaku: 35 bodů. Celkem řádných soutěžících: 12. 
 

 

 

Soutěžící MP 
 

Místo Jméno Příjmení Příslušnost 
 

Kategorie Bodů 

Brno Elen Svobodová KP MP-N 13 

 Nicol Renerová    

Brno Dominika Křížová KP MP-M 12 

 Anna Pavlišová    

 Aneta Osyková    

 Daniel Novák    

Praha Kristýna Kapunková CASD MP-S 21 

 Věra Kubíková    

Brno Veronika Justrová KP MP-P 29 

Brno Václav Žák KP MP-P 24 
 

Celkem soutěžících mimo pořadí: 10. V této kategorii jsou uváděny získané body pouze orien-
tačně, protože se pro ni podle bodů neurčuje pořadí; je seřazena podle kategorie soutěžících. 
Všichni však získali nárok na věcné ceny. 
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Organizátoři děkují všem zúčastněným spolupracujícím dospělým a z pohledu nesporného 
zdaru celé soutěže by rádi vyzdvihli velmi důležitý přínos všech finančních příspěvků a 
neméně podstatný význam knižních cen od sponzorů této znalostní soutěže! 
 
Zkušenosti z celkem 15 ročníků zdárně ukončených soutěží trvale vytvářejí dobrý před-
poklad, aby i 16. ročník mohl být řádně připraven na rok 2015. 
 
Praha, 24. 11. 2013               

Vypracovali:  
 

David Čančík    Vladislav Jech 
     (Klub Pathfinder)                    (Junák) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
       budova sboru CASD Praha – Smíchov, kde se závěr soutěže dne 17. 11. 2014 konal 


