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Chceš získat luxusně zarámovaný podepsaný dres A mužstva ?  

Tak si s námi zasoutěž a zdolej Pyramidu mistrů!!!  

Startujeme v pátek 12.března.  

Soutěž vznikla ve fotbalové akademii SK Dynamo České Budějovice a pro náš 

klub se stala velkou inspirací. Proto se oba kluby domluvili a velká soutěž, tak 

může začít. 

O co v naší soutěži  jde? Aby jsi dosáhl pomyslného vrcholku pyramidy, musíš zdolat 

celkem sedm úrovní skládajících se ze tří částí - vědomostní, dovednostní a 

kreativní.  

První je vědomostní, zde budeš postupně luštit šest tajenek. Z každé této tajenky ti 

vzejdou klíčová písmena pro hlavní sedmou tajenku, jejímž vyluštěním tuto část 

úspěšně završíš. 

Druhým prvkem je dovednostní část, kde budeš muset splnit nejrůznější výzvy. 

(Vědomostní kvízy budou na sociálních sítích i webu FKNB umísťovány každý druhý 

den. Dovednostní disciplíny budou zveřejněny zde na našem webu, a to v první den 

soutěže). 

Aby jsi úspěšně zdolal pyramidu mistrů, potřebuješ ale splnit i poslední, 

tedy kreativní část. Zde bude tvým úkolem navrhnout či vytvořit maskota klubové 

akademie. Startujeme v  pátek 12.3.2021 a na splnění všech výzev budeš mít čas do 

posledního březnového dne. Ze všech úspěšných účastníků bude trenérem A 

mužstva FK Neratovice - Byškovice Jiřím Brunclíkem vylosován výherce hlavní ceny, 

která bude následně předána kapitánem Tomášem Chlumeckým. 



Návod a propozice soutěže 

 
KREATIVNÍ ČÁST 

- Hráč (dítě), rodič, prarodič či další členové rodiny, nebo například i rodinný tým 
(dále už jen soutěžící) musí v této části prokázat určité množství fantazie a investovat 
i dostatek energie. 

- Úkolem je vytvořit, či navrhnout MASKOTA KLUBU FKNB. 

 jakou formou bude maskot vytvořen je jen na Vás (socha, kresba…) 

 jaký materiál bude při tvorbě použit je jen na Vás 

 výsledkem bude fotografie Vašeho výtvoru, kterou budete zasílat společně s 

dokončením 7. úrovně vědomostí a dovedností 

 

DOVEDNOSTNÍ ČÁST 

- Soutěžící v této části soutěží už jen sami za sebe - nelze již vytvořit tým  

- V této části musí, každý sám za sebe prokázat dostatek dovedností  

- Úkolem je splnit postupně všech 7 úkolů v dovednostní pyramidě. 

 dovednostní úkoly budou zveřejněny zde na našem webu v první den soutěže a u 

každého úkolu zároveň nalezete odkaz na video, kde je úkol názorně předveden. 

 po natrénování dovednosti je potřeba správné provedení natočit 

 Hráči FKNB mohou zasílat videa svým trenérům na Whatsapp. 

 
 

VĚDOMOSTNÍ ČÁST 

- Soutěžící v této disciplíně musí prokázat vědomosti z mnoha vědních oborů, kdy 
historii se meze nekladou. Soutěžit lze opět jako jednotlivec či i rodinná skupina. 

- úkolem hry je vyluštit 6 tajenek z různého odvětví, kdy výsledek tajenky tzv. 
"VRCHOL PYRAMIDY" je 7. úroveň, kdy z vyluštěných 6ti tajenek soutěžící použije 
pouze určitá písmena (označená v tajence žlutým políčkem). U každé tajenky se 
vždy dozvíte do jakého políčka dané písmenko v hlavní 7. tajence zařadit (číslo bude 
uvedeno v tajence).  

 Postup zní takto: 

 vyluštit postupně tajenky 1. - 6. 

 použít z tajenek pouze určitá písmena a dosadit je do hlavní tajenky, dle předem 

daných čísle. 

 všechny výsledky tajenek + výsledek 7. tajenky zaslat opět trenérovi jednotlivé 

kategorie. 

 tajenky a otázky jednotlivých úrovní naleznete níže. 

 pokud se v tajence nachází písmeno CH, je psáno vždy do jednoho políčka 

 k luštění je možné využít internet, rodiče 


