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Vstoupili jsme do nového občanského roku, který je pro nás svým 
„kulatým“ letopočtem 2020 rokem jubilejním. Také pro naši organizaci, 
Klub Pathfinder, bude svým způsobem rokem výročním, neboť opět, po 
pěti letech, je rokem „sněmovním“. Budeme vzpomínat, bilancovat, sta-
vět nové vize a plány v oblasti práce s dětmi prostřednictvím Klubu Path-
finder. A jak jsem psal již v zářijovém čísle Adventu, není toho málo, co 
dobrého se na „půdě“ Klubu Pathfinder podařilo vykonat díky Božímu 
požehnání a obětavé práci pathfinderských vedoucích.

Proto jsem si také na letošní, jubilejní pathfinderský rok vytyčil no-
vý redakční plán pro naši Přílohu Pathfinder – PREZENTACI jed-
notlivých organizačních složek KLUBU PATHFINDER. Postupně 
se v každém čísle Adventu budete moci seznámit s činností pathfinderů 
v jednotlivých sdruženích a oblastech KP.

Pro lednové číslo Adventu jsem položil pár stejných otázek vedoucím KP v Českém, Moravskoslezském 
a Slovenském sdružení CASD. 

A. Jaký je celkový počet registrovaných členů KP ve vašem sdružení?
B. Máte ve vašem sdružení pathfindery rozčleněné do oblastí? Kolik jich je? Jaké jsou jejich názvy?

KLUB PATHFINDER

Kamarádi, kamarádky, přátelé – Pathfindeři
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C. Kolik máte ve svém sdružení funkčních oddílů KP?
D. Organizujete ve svém sdružení nějaké akce celosdružeňového rozměru?
E. Jaké máte nejbližší cíle ve své práci vedoucích KP ve vašem sdružení?
F. Co byste rádi vyjádřili členům KP jako PF 2020?
Přečtěte si, jak na ně odpověděli:

představení Klubu Pathfinder  
v Českém sdružení CASD

Na otázky Jerryho odpovídal Roman Buchtel, alias „Růža“ – vedoucí 
Klubu Pathfinder v Českém sdružení CASD s odpovědností za KP v celé 
Česko-Slovenské unii CASD.

A. V našem, Českém sdružení máme ke konci roku 2019 celkem 1 310 ak-
tivních členů. 

B. Jsou organizováni do pěti oblastí, které mají názvy podle světových 
stran. 

 Výjimkou je Pražská oblast se středočeským krajem, jež se nachází  
v centru Českého sdružení. Jsou to tedy: Zlatý střed, Severní hvězda,  
Jižní kříž, Východní vítr a Divoký západ. 

C. Třináct stovek pathfinderů je v Čechách registrováno v 36 pathfinderských oddílech, což je (pro za-
jímavost) průměrně 36 členů na jeden oddíl. Samozřejmě že některé oddíly jsou početně větší a jiné 
podstatně menší…

D. Již od samotného založení KP dodnes pořádáme každoročně dvě tradiční celosdružeňové akce:  
ROBINZONÁDU a MÚZIČKU. Robinzonáda bývá vždy v květnu a je zaměřena na aktivity v přírodě; 
Múzička bývá na podzim a zde mají prostor umělecky zaměřené děti pro prezentaci kulturních aktivit, 
jako jsou hudba, zpěv, dramatizace a výtvarná činnost. 

E. V příštím roce nás čeká „Rádcovský kurz“, který z velké části povedou absolventi „Master Guide“ 
kurzu. Vnímám totiž jako velmi důležité, abychom vychovávali další generaci vedoucích a vůdců KP,  
hledali své nástupce a dali jim dostatek prostoru k seberealizaci. 

V březnu nás čeká celorepublikový sněm, na kterém bude dána možnost znovu nastavit směr, kte-
rým se KP bude dále ubírat. Uvědomujeme si, jak se svět kolem nás velmi rychle mění a že i my na to  
musíme nově rea-
govat. Ujasnit si po-
třeby současných 
dětí, definovat prio- 
rity pro naši čin-
nost a vytvořit nové 
plány. 

 Přál bych si, aby se 
„služba“ stala neod-
dělitelnou součástí 
života pathfinderů; 
nejsme tu přece jen 
sami pro sebe. 
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představení Klubu Pathfinder 
v Moravskoslezském sdružení CASD

Na otázky Jerryho odpovídal vedoucí Klubu Pathfinder v Morav-
skoslezském sdružení CASD – Lukáš Jureček.

A. V roce 2019 bylo na území Moravskoslezského sdružení registrováno 
1 252 aktivních členů spolku Klub Pathfinder (včetně dospělých vedou-
cích). V dětských sobotních školkách CASD pracujeme v MSS přibližně 
s tisícovkou dětí.

B. V teritoriu MSS máme 7 oblastí, jež kopírují území okrsků, do kterých 
jsou zařazeny jednotlivé sbory CASD na Moravě a ve Slezsku. Jsou to:

1. Oblast Ostrava – Havířská stezka – vedoucí Radek Kantor 
2. Oblast Třinec – Vlčí stezka – vedoucí Gabriel Skalka 
3. Oblast Frýdek-Místek – Horská stezka – vedoucí Jiří Buroň
4. Oblast Olomouc – Jantarová stezka – Pavla Gildeinová
5. Oblast Zlín – Bobří stezka – vedoucí Roman Vyčánek st.
6. Oblast Brno – Krasová stezka – vedoucí Jan Lidmila
7. Oblast Jihlava – Horácká stezka – momentálně bez vedoucího

C. Působí v nich 37 oficiálně zaregistrovaných oddílů Klubu Pathfinder. 
D. Co se týká akcí pro celé sdružení, ty můžeme rozdělit do několika kategorií:

Pro děti:
1. HELFŠTÝN – outdoorově orientované setkání dětí s duchovním námětem – cca 350 účastníků.
2. TÁBOR MSS – cca 100 účastníků.
3. MÚZIČKA – oslavná dětská bohoslužba složená z hudebních, dramatických a výtvarných příspěv-

ků dětí z celé Moravy a Slezska – cca 300 účastníků.
Vzdělávací projekty:

1. PTD PATHFINDER – představení křesťanských hodnot pro děti ve věku 13–15 let – cca 50 účast-
níků.

2. RÁDCOVSKÝ KURZ – vzdělávání pomocníků vůdců oddílu pro mladé lidi ve věku 15–18 let – 
cca 30 účastníků (letos přihlášených 50).

Milí pathfindeři, 
i vy, kdo myšlenku Pathfinderu podporujete. 
Jsme na prahu nového roku s krásnou číslovkou 2020. Chtěl bych vám poděkovat za dosa-
vadní službu, kterou děláte ve prospěch dětí. Jsou to desítky hodin, které jste ochotni věnovat 
dětem bez nároků na odměnu, a to má velkou hodnotu. Bez vás by Pathfinder nemohl existo-
val. Věřím, že rok 2020 bude plný dobrodružství, společných zážitků a sdílení se, že v něm 
společně s dětmi zažijete mnoho radosti a pocitu, že to vše má vyšší smysl. Že můžete být 
u toho, když se budují základy pro další život. 
Přeji vám trpělivost, moudrost a podporu od rodičů. RŮŽA
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3. VŮDCOVSKÝ KURZ – kurz pro certifikované vedoucí (od 18 let) – cca 20 účastníků.
Pro vedoucí:

1. ZÁŽITKOVÉ VŮDCOVSKÉ SPECIÁLY – např. „Výstup na Mont Blanc“, „Poznávací cesta do 
údolí valdenských“ apod. 

2. VZDĚLÁVACÍ VŮDCOVSKÉ SPECIÁLY – témata např. „Pastorace dětí“, „Hry“, „Biblická ar-
cheologie“ apod.

E. Mým velkým přáním a cílem mého snažení je, aby každé dítě v našem sdružení mělo možnost prožít 
část svého volného času ve společenství svých vrstevníků, a to v prostředí duchovně naladěném – 
zacíleném na přivádění dětí ke Kristu a k Božímu slovu. 

 Proto chceme:
- Vyhledávat a motivovat nové vedoucí pro dobrovolnou službu.
- Podporovat vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi sbory, zejména u těch s malým počtem dětí.
- Povzbuzovat a inspirovat vedoucí; rozvíjet půjčovnu vybavení a nabídku konkrétní pomoci vedoucím.

Aktuálně pak pro rok 2020 připravujeme další běh „PTD Pathfinder“, „Rádcovský kurz“, tradiční akce 
„Helfštýn“ a „Múzičku“. 
Pro rok 2021 pak „Speciál pro vedoucí“ – „Expedice do státu Izrael“. 
Důležitým mezníkem bude rovněž blížící se sněm KP, a proto plánujeme několik přípravných setkání 
s vedoucími, na kterých chceme otevřít téma směřování KP, řešit praktické otázky fungování oddílů 
a hledat nové kandidáty pro obsazení výborů KP. To jsou naše nejbližší plány v KP MSS.

Milí pathfindeři, 
rád bych vám do nového roku popřál mnoho radosti, splnění vašich snů, prožití řady dobro-
družství, získání nových přátelství, jistotu Boží blízkosti a lásky… Prostě vše nejlepší. A aby 
se mé přání vyplnilo, chci vás pozvat k získání 14. „bobříka“ . Možná už těch svých třináct máte 
dávno „ulovených“ a hrdě je nosíte na své krojové košili. Přesto, nebo možná právě proto, bych 
vás chtěl nadchnout k „lovu“ ještě jednoho. Nazvěme ho třeba „bobříkem lásky“. Zadání na-
jdete v Bibli ve 13. kapitole 1. listu do Korintu a zní takto: „Láska je trpělivá, dobrotivá, láska 
nezávidí, [láska] se nevychloubá a není domýšlivá. Nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, 
nerozčiluje se, nepočítá zlo. Neraduje se z nepravosti, ale raduje se spolu s pravdou. Všechno 
snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží.“ A věřím, že i když se to ne vždy zcela poda-
ří, pokud se nevzdáte, bude rok 2020 plný mnoha krásných chvil i milých překvapení. Prostě 
takový pathfinderský… Lukáš



42 ADVENT 1/2020

KLUB PATHFINDER

představení Klubu Pathfinder 
ve Slovenském sdružení CASD

Na otázky Jerryho odpovídal vedoucí Klubu Pathfinder na Slovensku, 
Jano Šolc.

A. Momentálne máme okolo 500 členov Klubu Pathfinder – Prieskumník, 
ale ku koncu roka budeme mať presnejšie číslo, pretože registrácia ešte 
stále prebieha.

B. U nás na Slovensku máme tri oblasti KP – Západ, Stred a Východ.
C. Registrovaných oddielov Klubu Pathfinder je momentálne 14, ale vzni-

kajú aj nové.
D. V réžii nášho Slovenského združenia mávame celoslovenské Camporee 

a na budúci rok plánujeme letný tábor detí počas Týždňa duchovnej 
obnovy.

E. Spolu s tímom výboru KP túžime podporiť čo najviac vedúcich rodičov aj nerodičov, ktorí v minulosti 
prešli vodcovskými kurzami a dnes majú vlastné deti. Chceli by sme ich motivovať rôznymi spôsobmi, 
napríklad konferenciou a workshopmi ako založiť oddiel s vlastnými deťmi. Tiež chceme motivovať 
a vyzbrojiť zručnosťami a príkladmi vedúcich, ktorí vo vlastnom meste oddiel nemajú, ale túžia slúžiť 
deťom. Ako napríklad založiť oddiel v škole, na ulici… Tiež založiť oddiely mimo zboru, ak v meste 
zbor nie je alebo v zbore nie sú deti.

Prial by som všetkým, ktorí slúžia deťom, aby mohli stretávať Ježiša podľa jeho vlastných slov 
z Matúšovho evanjelia 18,5 : „A kto by prijal jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma.“

JANKO ŠOLC
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