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Klub Pathfinder

V minulém čísle Adventu jsem 
vám slíbil představit jednotlivé 
oblasti Klubu Pathfinder. Dnešní 
prezentaci začínáme „ZLATÝM 
STŘEDEM“. Tak se totiž nazývá 
oblast, na jejímž teritoriu se v ro-
ce 1994 začínala psát historie Klu-
bu Pathfinder.

Právě zde, v Praze, se tehdy 
konaly první kurzy pro vedoucí  
dětských oddílů a ve spolupráci 
vedoucích oddělení dětí a mlá-
deže CASD Jaroslava Šlosárka, 

Radka Jonczyho, Milana Kašlíka a Bodi Kerna byly položeny 
„základní kameny této organizace. Fotky nejsou moc kvalitní, ale 
pro jejich historickou hodnotu, prosím, kvalitu omluvte. 

Dnes má Klub Pathfinder v České republice ve více než 80 oddílech přes 2 500 členů a velkou řadu  
dalších příznivců.

Seznamte se dnes tedy s pathfindery z oblasti „ZLATÝ STŘED“, kterých se v jednotlivých oddílech 
schází kolem tří stovek. Jerry

PREZENTACE OBLASTI KLUBU PATHFINDER –  
 „Zlatý střed“
Geograficky leží oblast „Zlatý střed“ uprostřed Čech a zahrnuje Prahu a celý Středočeský kraj.
Patří do ní sbory CASD: Beroun, Bethany (Praha-Michle), Brandýs nad Labem, Kladno, 

Kolín, Neratovice, Poděbrady, Praha-Chodov, Praha-Kobylisy, Praha-Krč, Praha-Lhotka, Praha-Sedlec, 
Praha-Smíchov, Praha-Strašnice, Praha-Vinohrady, Slaný.

Tato oblast je velmi aktivní již od svého založení až dodnes.
Její první vedoucí stáli u „kolébky“ našeho, tehdy ještě Občanského sdru-

žení dětí a mládeže – KLUB PATHFINDER (dnes je to „zapsaný spolek“). 
Byli to: 

1995–2004 Kateřina Hellebrandová (Neudertová),
2004–2009 Jaroslav Bartoš (alias Penguin),
2009–2012 Roman Buchtel (alias Růža),
2012–2016 Iveta Paierová,
2016–2020 Jakub Sotl.

Klub Pathfinder
Úvodník

Jaroslav Šlosárek (Jerry)

Boďa, Milan, Radek

Roman Buchtel (Růža)
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Pathfinderskou oblast „Zlatý střed“ tvoří celkem osm oddílů: 

	¬ 053 ASLAN – Poděbrady (48 členů, vedoucí oddílu Martina Zdražilová),
	¬ 124 BEROUNŠTÍ MEDVĚDI – Beroun (22 členů, vedoucí oddílu Stanislava 

Sotlová),
	¬ 157 BOHÉMSKÁ PERLA – Praha-Nusle (vedoucí oddílu Andriy Shamray),
	¬ 146 ELIJÁŠ – Praha-Michle (31 členů, vedoucí oddílu Pavla Kafková)
	¬ 045 HROZINKY – Praha-Vinohrady (45 členů, vedoucí oddílu Viktorie  

Vlachová),
	¬ 139 CHODOV – Praha-Chodov (vedoucí oddílu Jiří Klempera),
	¬ 038 PENGUINS – Praha-Smíchov (124 členů, vedoucí oddílu Jakub Fraj),
	¬ 010 ZEBRY – Kladno (21 členů, vedoucí oddílu Iveta Paierová).

V naší oblasti pro děti pravidelně organizujeme  
akce, jako byly v minulosti „MIKULÁŠSKÝ DESETI-
BOJ“ a „FLORBALOVÝ TURNAJ“. 

V současnosti to jsou akce pod názvy „ZLATÁ 
KOSTKA“ a „12 KLÍČŮ“. 

„ZLATÁ KOSTKA“ je víkendová aktivita, při níž 
prostřednictvím deskových her podporujeme mezi 
dětmi kooperaci a kompetici. Je to zábavná a bezpečná 
forma, která slouží k upevnění navázaného přátelství. 
Účastní se jí kolem 20 dětí.

„12 KLÍČŮ“ je víkendovka, na které se jednou za rok 
setkávají děti napříč všemi oddíly z naší oblasti. Bývá 

jich kolem 90. Hlavním tématem programu je povět-
šinou poznávání města, kde pořádající oddíl sídlí.

Také míváme PRÁZDNINOVÉ TÁBORY, na kte-
rých jednotlivé oddíly spolupracují. 1. tábor (Pen-
guins, Berounští medvědi a Elijáš); 2. tábor (Hrozinky 
a Chodov); 3. tábor (Aslan a Zebry).

S Boží pomocí pracujeme na 
tom, abychom pro děti z naší ob-
lasti vytvořili co nejpříjemnější 
kamarádské prostředí, ve kterém 
se snažíme podporovat rozvoj 
osobnosti mladých lidí, a to jak 
v oblasti fyzické, tak i duchovní  
a mravní – s důrazem na vytváření pozitivního vztahu k přírodě, společnosti i jedno-
livým lidem v duchu křesťanských zásad.

Jakub Sotl, vedoucí oblasti KP „Zlatý střed“ 

OPRAVA
V Příloze KP v minulém čísle časopisu Advent došlo k chybné informaci o délce sněmovního období 
Klubu Pathfinder. Správné znění je toto: Sněmovní období v „Klubu Pathfinder“ je dlouhé 3 roky.

Iveta Paierová

Jakub Sotl

Katka Hellebrandová

Jarda Bartoš
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