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ÚVOD
1.01  Jak pracovat s manuálem

Jednotný vizuální styl patří mezi hlavní nástroje efektivní 
prezentace na veřejnosti. Hlavním prvkem jednotného 
vizuálního stylu je logo, které vychází ze znaku Klubu 
Pathfinder a jeho správné použití. Dále jím je jednotné 
užívání písma, které v tomto manuálu není zcela závaznou 
normou, ale jeho užití je doporučené. Barevná škála není 
doporučená, ale je vhodné, aby barevnost ladila s logem.

Manuál je rozdělen na část závaznou (2.01–6.01)  
a část s doporučeními a pro inspiraci (7.01–9.04).

Základní pravidla 

Tento manuál si neklade za cíl bránit kreativitě a proto je 
uvedeno jen několik základních pravidel a doporučení.

Na každém výstupu musí být dobře viditelné logo 
organizace. 

Na jednom výstupu používejme maximálně 2 druhy 
písem. Pro větší členitost textu lze použít více řezů 
použitého písma. Texty můsí být na vhodné podkladové 
ploše, která nesmí ztěžovat jeho čitlnost. 

Mezi základní pravidla také patří jednoduchost a čitelnst. 
Mějme na paměti, že sdělení má být jasné a musí být 
zřejmé, kterou organizaci grafický výstup prezentuje.

Při sazbě textů je nutné doržovat nejen pravopisná, ale 
i typografická pravidla.

Formáty a barevné profiy 

Pro tisk používáme soubory PDF s barevným profilem 
CMYK (FOGRA 39).

Pro web a použití na obrazovce používáme soubory PNG 
a JPG s barevným profilem RGB (sRGB IEC 61966-2.1). 

Aktuální verzi grafického manuálu, logo (formáty ai, eps, 
pdf, jpg, png) a veškeré šablony naleznete na webových 
stránkách www.pathfinder.cz.

.



GRAFICKÝ MANUÁL 
jednotného vizuálního stylu

(2.01–6.01)
– závazná část –



Základem vizuálního stylu jakékoliv společnosti je logo. 
Logem zapsaného spolku Klubu Pathfinder je jeho znak. 
Logo je zároveň registrovanou ochrannou známkou.

Do loga nelze zasahovat, nesmí být barevně ani jinak 
upravované. S tímto logem zacházíme jen v rámci 
pravidel uvedených v tomto manuálu. 

Logo musí být součástí všech tiskovin, plakátů, digitálních 
médií, také v administrativě i na dárkových předmětech 
a pod. 

Musí být používáno v souladu s cíly a zásadami Klubu 
Pathfinder.

Použití:

❶ Na levém rukávu krojové košile.

❷ Na vlajce sdružení.

❸ Na čepici, buď vpředu nebo na levé straně 
(lodička).

❹ Při propagaci a identifikaci ZSKP a jeho 
činnosti (propagační materiály, pozvánky, 
letáky a podobně).

Mějme na paměti, že správným používáním loga 
reprezentujeme naši organizaci a veřejnost nás bude 
také i podle toho vnímat.

LOGO
2.01  Zásady používání loga



Logo obsahuje symboly a název organizace:

❶	Název organizace Klub Pathfincer, z. s. 
Pathfinder – stopař, zvěd, průzkumník.

❷ Červený trojúhelník
Trojjedinost Boží a úcta k Trojjedinému Bohu – Otci, 
Synovi a Duchu Svatému.
Tři póly výchovy – duševní, fyzická a duchovní. 
Červená barva je symbol krve Ježíše Krista.

❸ Bílý štít
Víra, ochrana. V Bibli je Bůh často označován jako štít 
svého lidu („Neboj se ... Já jsem štít.“ Gn 15:1). 
Bílá jako barva čistoty („Kdo zvítězí, bude oděn bělostným 
rouchem“ Zj 3:5).

❹ Modrý meč ducha
Mečem Ducha je slovo Boží (Ef. 6:17). 
Modrá je barva věrnosti vůči našemu Bohu či našim 
rodičům, symbol Bible, Ducha Svatého.

LOGO
2.02  Symbolika a základní barevné provedení

❶
❷

❹ ❸

 C M Y K  
 015 025 100 020 

 C M Y K  
 007 092 097 000 

 C M Y K  
 000 000 000 000 

 C M Y K  
 095 075 020 005 

 R G B  
 208 172 000 

 R G B  
 219 047 027 

 R G B  
 255 255 255 

 R G B  
 038 072 131 

Je-li to možné, použijte barevný 
přechod



LOGO
2.03  Černobílé provedení

V případech, kdy není z technických či ekonomických 
důvodů možné použít logo v základní barevné 
podobě je dovoleno použít variantu v černobílém 
provedení. Takovouto možnost volíme v ojedinělých 
případech jako například při výrobě razítek, šablon, 
při gravírování apod.  

❶ Monochromatické provedení

❷ Černobílé pozitivní provedení

❸ Černobílé negativní provedení

❹ Obrysové provedení

❶

❷ ❸ ❹

 K R G B 
 100 29 29 27

 K R G B 
 30 198 198 198

 K R G B 
 85 74 74 73

 K R G B 
 0 255 255 255



2/ LOGO

× 37 px
13 mm

×

× ×

××

❶ Na podkladové ploše
Logo je možné umístit na podkladovou plochu různé 
tonality barev nebo fotografii. Vždy je nutné dbát na to, 
aby tato možnost nezpůsobila jeho španou čitelnost.

❷ Ochranná zóna
Jde o minimální prostor v bezprostřední blízkosti loga,  
do kterého nesmí zasahovat text, jiné logo ani další 
grafické prvky. Tato ochranná zóna také určuje minimální 
vzdálenost od okraje listu či jiné plochy, na kterou je  
logo umístěno a zaručuje jeho dobrou čitelnost.
Ochranná zóna je definována poměrově pomocí 
jednotky ×, jejíž velikost odpovídá výšce rámečku 
obsahujícího nápis Pathfinder

❸ Minimální velikost
Neužívejme menší velikost loga než 15 mm repektive 
43 px. Použití loga v menší velikosti než je uvedena, 
může zapříčinit její nedostatečnou čitelnost.

LOGO
2.04  Principy užití loga

❶

❷ ❸



Podoba začky je jednoznačně definována. Není možno 
jakkoli modifikovat obsah, tvar, kresbu a barvy loga, ani 
jeho částí. Rovněž není možné jej jakkoli doplňovat nebo 
slučovat s jinými kresbami.

Na oficiálních dokumentech, při krojovém označení 
a reprezentačním užití je nutné vždy užívat jen originální 
schválenou verzi znaku. Stylizované varianty znaku 
nejsou pro tyto účely přípustné.

❶	Nepřebarvovat

❷	Neměnit tvar, poměry šířky a výšky 
a jakkoli znak deformovat.

❸	Neumisťovat hrotem nahoru

❹	Nepřemisťovat prvky značky

❺	Neumisťovat na nevhodnou  
podkladovou plochu

LOGO
2.05  Nesprávné užití

❶

❹ ❺

❷ ❸



PÍSMO
3.01  Záklaní, doplňkové a titulkové písmo

Součástí identity organizece je také písmo. Vzhledem 
k velikosti a zaměření Klubu Pathfinder není 
nezbytně nutné investovat do speciálně navrženého 
písma. Je však namístě držet se jednotného užívání 
dostupných písem uvedených v tomto manuálu. Při 
sazbě textů je nutné doržovat nejen pravopisná, ale 
i typografická pravidla.

❶ Základní písmo
Písmo Open Sans obsahuje širokou škálu řezů 
a je tedy vhodné pro prezentační i vnitřní potřeby 
organizace.

❷ Doplňkové písmo
Široce dostupné systémové písmo Arial mající 
mnoho řezů a je tedy možné jím nahradit písmo 
Open Sans a to především pro běžnou administrativu 
a elektronickou komunikaci. 

❸ Titulkové písmo
Uvedené písmo pro tituky a nadpisy není závazné. 
Lze použít jakýkoli řez písma Open Sans či jiný vhoný 
font, který bude ladit s navrženou grafikou.

OpenSans
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890!?,“&@%()*

Open Sans Light
Open Sans Light Italic
Open Sans Regular
Open Sans Italic
Open Sans Semi bold
Open Sans Semi bold Italic
Open Sans Bold
Open Sans Bold Italic
Open Sans Extra Bold
Open Sans Extra Bold Italic

Font Open Sans lze volně stáhnout  
z řady Google Fonts: 
https://fonts.google.com/specimen/Open+Sans  
Select this font > Download 

Luckiest Guy
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890!?,“&@%()*

Luckiest Guy

Font Luckiest Guy lze volně stáhnout  
z řady Google Fonts: 
https://fonts.google.com/specimen/Luckiest+Guy 
Select this font > Download

Arial
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890!?,“&@%()*

Arial Regular
Arial Italic
Arial Bold
Arial Bold Italic
Arial Black

❶ ❷

❸



ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE
4.01  Elektronický podpis e-mailu

Tak jako ostatní oficiální dokumenty i elekronický 
podpis v e-mailové zprávě podléhá jednotnému 
vizuálnímu stylu.

Hlavní součást elektronického podpisu je logo 
organizace, jméno odesílatele a kontakty na 
něj. Obecně platí, že v e-mailové komunikaci 
užíváme co nejméně údajů a redukujeme je na ty 
nejjpodstatnější.  

❶ Logo

❷ Titul, jméno a příjmení
Písmo Arial Regular 8/9,6; modrá.

❸ Funkce odesílatele
Písmo Arial Regular 8/9,6; modrá.

❹ Kontaktní údaje: 
Telefon a e-mail odesílatele. 
Písmo Arial Regular 8/9,6; modrá.

❺ Webová adresa
Písmo Arial Regular 8/9,6; modrá.

Oslovení,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse in ante et nisi 
gravida rhoncus at eget sem. Maecenas nibh dolor, ultrices id molestie et, mollis 
vitae sapien. Donec nec nunc nunc. Suspendisse eu vulputate eros. Aliquam erat 
volutpat. Donec ultricies velit vel scelerisque rhoncus. Sed ligula dui, vestibulum ac 
viverra non, euismod in mi. Nullam et nisi orci. 

S pozdravem

Tutul, Jméno Příjmení
funkce
T: +420 000 000 000
E: jmeno@pathfinder.cz

www.pathfinder.cz

❶

❺

❹

❷
❸



KANCELÁŘSKÉ TISKOVINY
5.01  Hlavičkový papír

Formát: 210 × 297 mm

❶ Logo

❷ Hlavička 
Klub Parhfinder, z. s. 
Písmo Open Sans Bold 12/14,4; verzálky; modrá.
Linka  
0,75 b; modrá.
1. a 2. řádek: Kontaktní údaje a číslo účtu. 
Písmo Open Sans Regular 8/13; modrá a černá.
3. řádek: je volitelný a užije se pro konkrétní osobu 
(nemusí být součástí hlavičky dokumentu). 
Písmo Open Sans Regular 8/13; modrá a černá.

❸ Odesílatel, místo a datum
Písmo Arial Regular 10/12; černá.

❹ Text
Písmo Arial Regular 10/12; černá.

❺ Konec sazby

Z ekonomického či jinného důvodu (např. není-li 
dostupná barevná tiskárna) je možné tisknout  
hlavičkový papír v odstínech šedi.

Titul
Jméno Příjmení
Ulice 11
111 11 Obec

V místě, den. měsíc, rok

Oslovení,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse in ante et nisi gravida rhoncus at eget 
sem. Maecenas nibh dolor, ultrices id molestie et, mollis vitae sapien. Donec nec nunc nunc. Suspendisse eu 
vulputate eros. Aliquam erat volutpat. Donec ultricies velit vel scelerisque rhoncus. Sed ligula dui, vestibulum 
ac viverra non, euismod in mi. Nullam et nisi orci. Morbi pretium sapien sed dictum consectetur. Duis at risus 
quam.

Ut laoreet interdum purus, et dictum erat blandit eget. Donec faucibus, quam imperdiet dictum lacinia, sem 
turpis viverra dui, id vestibulum sem elit ut tortor. Praesent et nibh eget odio dictum auctor. Proin mi magna, 
convallis eu tempor auctor, laoreet quis elit. Donec ut molestie massa, at laoreet quam. Integer fringilla enim 
eu hendrerit euismod. Aliquam id finibus purus. Pellentesque ut iaculis ipsum. Pellentesque habitant morbi 
tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Cras quis tellus dui. Phasellus eget lacinia 
sapien. Praesent in nulla consequat, pellentesque nisi vitae, finibus elit. Praesent faucibus a magna et elei-
fend. Cras dolor nunc, maximus ac tempus vitae, ultrices id leo. Nam ut augue et lorem pulvinar pretium ac 
in urna. Donec luctus lacus in risus tempus venenatis.

Vestibulum magna tellus, lobortis nec sollicitudin eu, eleifend nec dui. Nunc vel eleifend massa. Pellentesque 
sit amet lacus enim. Nullam maximus dui lorem. Nulla hendrerit, arcu eget tristique dignissim, lacus arcu sce-
lerisque erat, sed feugiat ante ipsum rhoncus purus. Nulla facilisi. Quisque hendrerit eget velit vel eleifend. 
Donec iaculis mauris ac ipsum facilisis vestibulum. Vestibulum id pellentesque felis. Aliquam sed libero dui. 
Vestibulum tincidunt interdum diam, quis suscipit nisi commodo in. Morbi id libero leo.

S pozdravem

Tutul, Jméno Příjmení

Kontaktní adresa: Peroutkova 57, 150 00 Praha 5 | Fakturační adresa: Londýnská 30, 120 00 Praha 2 
IČO: 629 39 211 | č. ú.: 2400101213/2010 | www.pathfinder.cz  
Místopředseda klubu: Roman Buchtel | M: +420 739 345 690 | E: roman@pathfinder.cz

KLUB PATHFINDER, z. s. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse in ante et nisi gravida rhoncus at eget 
sem. Maecenas nibh dolor, ultrices id molestie et, mollis vitae sapien. Donec nec nunc nunc. Suspendisse eu 
vulputate eros. Aliquam erat volutpat. Donec ultricies velit vel scelerisque rhoncus. Sed ligula dui, vestibulum 
ac viverra non, euismod in mi. Nullam et nisi orci. Morbi pretium sapien sed dictum consectetur. Duis at risus 
quam.

Ut laoreet interdum purus, et dictum erat blandit eget. Donec faucibus, quam imperdiet dictum lacinia, sem 
turpis viverra dui, id vestibulum sem elit ut tortor. Praesent et nibh eget odio dictum auctor. Proin mi magna, 
convallis eu tempor auctor, laoreet quis elit. Donec ut molestie massa, at laoreet quam. Integer fringilla enim 
eu hendrerit euismod. Aliquam id finibus purus. Pellentesque ut iaculis ipsum. Pellentesque habitant morbi 
tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Cras quis tellus dui. Phasellus eget lacinia 
sapien. Praesent in nulla consequat, pellentesque nisi vitae, finibus elit. Praesent faucibus a magna et elei-
fend. Cras dolor nunc, maximus ac tempus vitae, ultrices id leo. Nam ut augue et lorem pulvinar pretium ac 
in urna. Donec luctus lacus in risus tempus venenatis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse in ante et nisi gravida rhoncus at eget 
sem. Maecenas nibh dolor, ultrices id molestie et, mollis vitae sapien. Donec nec nunc nunc. Suspendisse eu 
vulputate eros. Aliquam erat volutpat. Donec ultricies velit vel scelerisque rhoncus. Sed ligula dui, vestibulum 
ac viverra non, euismod in mi. Nullam et nisi orci. Morbi pretium sapien sed dictum consectetur. Duis at risus 
quam.

Ut laoreet interdum purus, et dictum erat blandit eget. Donec faucibus, quam imperdiet dictum lacinia, sem 
turpis viverra dui, id vestibulum sem elit ut tortor. Praesent et nibh eget odio dictum auctor. Proin mi magna, 
convallis eu tempor auctor, laoreet quis elit. Donec ut molestie massa, at laoreet quam. Integer fringilla enim 
eu hendrerit euismod. Aliquam id finibus purus. Pellentesque ut iaculis ipsum. Pellentesque habitant morbi 
tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Cras quis tellus dui. Phasellus eget lacinia 
sapien. Praesent in nulla consequat, pellentesque nisi vitae, finibus elit. Praesent faucibus a magna et elei-
fend. Cras dolor nunc, maximus ac tempus vitae, ultrices id leo. Nam ut augue et lorem pulvinar pretium ac 
in urna. Donec luctus lacus in risus tempus venenatis.

Vestibulum magna tellus, lobortis nec sollicitudin eu, eleifend nec dui. Nunc vel eleifend massa. Pellentesque 
sit amet lacus enim. Nullam maximus dui lorem. Nulla hendrerit, arcu eget tristique dignissim, lacus arcu sce-
lerisque erat, sed feugiat ante ipsum rhoncus purus. Nulla facilisi. Quisque hendrerit eget velit vel eleifend. 
Donec iaculis mauris ac ipsum facilisis vestibulum. Vestibulum id pellentesque felis. Aliquam sed libero dui. 
Vestibulum tincidunt interdum diam, quis suscipit nisi commodo in. Morbi id libero leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse in ante et nisi gravida rhoncus at eget 
sem. Maecenas nibh dolor, ultrices id molestie et, mollis vitae sapien. Donec nec nunc nunc. Suspendisse eu 
vulputate eros. Aliquam erat volutpat. Donec ultricies velit vel scelerisque rhoncus. Sed ligula dui, vestibulum 
ac viverra non, euismod in mi. Nullam et nisi orci. Morbi pretium sapien sed dictum consectetur. Duis at risus 
quam.

Ut laoreet interdum purus, et dictum erat blandit eget. Donec faucibus, quam imperdiet dictum lacinia, sem 
turpis viverra dui, id vestibulum sem elit ut tortor. Praesent et nibh eget odio dictum auctor. Proin mi magna, 
convallis eu tempor auctor, laoreet quis elit. Donec ut molestie massa, at laoreet quam. Integer fringilla enim 
eu hendrerit euismod. Aliquam id finibus purus. Pellentesque ut iaculis ipsum. Pellentesque habitant morbi 
tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Cras quis tellus dui. Phasellus eget lacinia 
sapien. Praesent in nulla consequat, pellentesque nisi vitae, finibus elit. Praesent faucibus a magna et elei-
fend. Cras dolor nunc, maximus ac tempus vitae, ultrices id leo. Nam ut augue et lorem pulvinar pretium ac 
in urna. Donec luctus lacus in risus tempus venenatis.

S pozdravem

Tutul, Jméno Příjmení

Kontaktní adresa: Peroutkova 57, 150 00 Praha 5 | Fakturační adresa: Londýnská 30, 120 00 Praha 2 
IČO: 629 39 211 | č. ú.: 2400101213/2010 | www.pathfinder.cz  
Místopředseda klubu: Roman Buchtel | M: +420 739 345 690 | E: roman@pathfinder.cz

KLUB PATHFINDER, z. s. 
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KANCELÁŘSKÉ TISKOVINY
5.02  Zápisy a obdobné dokumenty

Kontaktní adresa: Peroutkova 57, 150 00 Praha 5 | Fakturační adresa: Londýnská 30, 120 00 Praha 2 
IČO: 629 39 211 | č. ú.: 2400101213/2010 | www.pathfinder.cz 

KLUB PATHFINDER, z. s. KLUB PATHFINDER, z. s. 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝKONNÉ RADY KP

Přítomní:
J. Příjmení, J. Příjmení, J. Příjmení, J. Příjmení, J. Příjmení, J. Příjmení, J. Příjmení, J. Příjmení, J. Příjmení, 
J. Příjmení, J. Příjmení, J. Příjmení 

Hosté:
J. Příjmení, J. Příjmení 

Agenda:
Jednání 11. měsíc, rok bylo zahájeno ve 11.11 hod. Počet přítomných členů VR je 11 a VR je usnáše-
níschopná. 

1. Název prvního bodu zasedání
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse in ante et nisi gravida rhoncus at eget 
sem. Maecenas nibh dolor, ultrices id molestie et, mollis vitae sapien. Donec nec nunc nunc. Suspendisse eu 
vulputate eros. Aliquam erat volutpat. Donec ultricies velit vel scelerisque rhoncus. Sed ligula dui, vestibulum 
ac viverra non, euismod in mi. Nullam et nisi orci. Morbi pretium sapien sed dictum consectetur. Duis at risus 
quam.

2. Název prvního bodu zasedání
Ut laoreet interdum purus, et dictum erat blandit eget. Donec faucibus, quam imperdiet dictum lacinia, sem 
turpis viverra dui, id vestibulum sem elit ut tortor. Praesent et nibh eget odio dictum auctor. Proin mi magna, 
convallis eu tempor auctor, laoreet quis elit. 

3. Název prvního bodu zasedání
Donec ut molestie massa, at laoreet quam. Integer fringilla enim eu hendrerit euismod. Aliquam id finibus 
purus. Pellentesque ut iaculis ipsum. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada 
fames ac turpis egestas.

4. Název prvního bodu zasedání
Vestibulum magna tellus, lobortis nec sollicitudin eu, eleifend nec dui. Nunc vel eleifend massa. Pellentesque 
sit amet lacus enim. Nullam maximus dui lorem. Nulla hendrerit, arcu eget tristique dignissim, lacus arcu sce-
lerisque erat, sed feugiat ante ipsum rhoncus purus. Nulla facilisi. Quisque hendrerit eget velit vel eleifend. 
Donec iaculis mauris ac ipsum facilisis vestibulum. Vestibulum id pellentesque felis. Aliquam sed libero dui. 
Vestibulum tincidunt interdum diam, quis suscipit nisi commodo in. Morbi id libero leo.

5. Název prvního bodu zasedání
Donec ut molestie massa, at laoreet quam. Integer fringilla enim eu hendrerit euismod. Aliquam id finibus 
purus. Pellentesque ut iaculis ipsum. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada 
fames ac turpis egestas.

V místě, den. měsíc, rok

Kontaktní adresa: Peroutkova 57, 150 00 Praha 5 | Fakturační adresa: Londýnská 30, 120 00 Praha 2 
IČ: 629 39 211 | č. ú.: 2400101213/2010 | www.pathfinder.cz 
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6. Název prvního bodu zasedání
Ut laoreet interdum purus, et dictum erat blandit eget. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Suspendisse in ante et nisi gravida rhoncus at eget sem. Maecenas nibh dolor, ultrices id molestie et, 
mollis vitae sapien. Donec nec nunc nunc. Suspendisse eu vulputate eros. Aliquam erat volutpat. Donec 
ultricies velit vel scelerisque rhoncus. Sed ligula dui, vestibulum ac viverra non, euismod in mi. Nullam et nisi 
orci. Morbi pretium sapien sed dictum consectetur. Duis at risus quam.

7. Název prvního bodu zasedání
Ut laoreet interdum purus, et dictum erat blandit eget. Donec faucibus, quam imperdiet dictum lacinia, sem 
turpis viverra dui, id vestibulum sem elit ut tortor. Praesent et nibh eget odio dictum auctor. Proin mi magna, 
convallis eu tempor auctor, laoreet quis elit. 

8. Název prvního bodu zasedání
Pellentesque ut iaculis ipsum. Donec ut molestie massa, at laoreet quam. Integer fringilla enim eu hendrerit 
euismod. Aliquam id finibus purus. Pellentesque ut iaculis ipsum. Pellentesque habitant morbi tristique se-
nectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

9. Název prvního bodu zasedání
Donec iaculis mauris ac ipsum facilisis vestibulum. Vestibulum magna tellus, lobortis nec sollicitudin eu, elei-
fend nec dui. Nunc vel eleifend massa. Pellentesque sit amet lacus enim. Nullam maximus dui lorem. Nulla 
hendrerit, arcu eget tristique dignissim, lacus arcu scelerisque erat, sed feugiat ante ipsum rhoncus purus. 
Nulla facilisi. Quisque hendrerit eget velit vel eleifend. Vestibulum id pellentesque felis. Aliquam sed libero 
dui. Vestibulum tincidunt interdum diam, quis suscipit nisi commodo in. Morbi id libero leo.

10. Název prvního bodu zasedání
Donec ut molestie massa, at laoreet quam. Integer fringilla enim eu hendrerit euismod. Aliquam id finibus 
purus. Pellentesque ut iaculis ipsum. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesua-
da fames ac turpis egestas at laoreet quam. Integer fringilla enim eu hendrerit euismod. Aliquam id finibus 
purus. Pellentesque ut iaculis ipsum. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada 
fames ac turpis egestas.

Kontaktní adresa: Peroutkova 57, 150 00 Praha 5 | Fakturační adresa: Londýnská 30, 120 00 Praha 2 
IČ: 629 39 211 | č. ú.: 2400101213/2010 | www.pathfinder.cz 
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2. strana

282 mm

Formát: 210 × 297 mm

❶ Logo

❷ Hlavička 
Klub Parhfinder, z. s. 
Písmo Open Sans Bold 12/14,4; verzálky; modrá.
Linka  
0,75 b; modrá.
1. a 2. řádek: Kontaktní údaje a číslo účtu. 
Písmo Open Sans Regular 8/13; modrá a černá.

❸ Místo a datum
Písmo Arial Regular 10/12; černá.

❹ Název dokumentu
Písmo Open Sans Bold 16/19,2; verzálky; modrá.

❺ Text
Písmo Arial Regular 10/12; černá.

❻ Konec sazby

Z ekonomického či jinného důvodu (např. není-li 
dostupná barevná tiskárna) je možné tisknout  
hlavičkový papír v odstínech šedi.
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KANCELÁŘSKÉ TISKOVINY
5.03  Vizitky 

Formát: 90 × 50 mm

❶ Logo
19 mm × 19,595 mm.

❷ Svislý pruh
Šíře 8 mm, modrá (CMYK 96/77/18/6).

❸ Titul, jméno a příjmení
Písmo Open Sans Semi Bold 8,5/10,5;  
modrá (CMYK 96/77/18/6).
Funkce 
Písmo Open Sans Regular 7,5/10,5; černá
Osobní kontaty (telefon a e-mail) 
Písmo Open Sans Regular 7,5/10,5;  
modrá (CMYK 96/77/18/6), černá.

❹ Název organizace
Písmo Open Sans Semi Bold 8,5/10,5;  
modrá (CMYK 96/77/18/6).
Adresa
Písmo Open Sans Regular 7,5/10,5, černá.
IČO
IČO je volitelný řádek.

❺ Webová adresa
Písmo Open Sans Regular 7,5/10,5, modrá (CMYK 
96/77/18/6).

Pro tisk vizitek je nejvhdnější ofsetový tisk, při menším 
množství je možné využít i digitánlí tisk, ale vždy je 
necháme tisknout na matnou křídu o plošné hmotnosti 
min 300 g/m2.

Roman Buchtel 
Místopředseda KP, vedoucí ČS KP 
T: +420 739 345 690 
E: roman@pathfinder.cz

Klub Pathfinder, z. s. 
Londýnská 30, 120 00 Praha 2 www.pathfinder.cz

Roman Buchtel 
Místopředseda KP, vedoucí ČS KP 
T: +420 739 345 690 
E: roman@pathfinder.cz

Klub Pathfinder, z. s. 
Londýnská 30, 120 00 Praha 2 
IČO: 62939211 www.pathfinder.cz

❶

❺
❹

❷

❸

Měřítko: 75 %

Varianta neobsahující IČO

8 mm 8 mm

5 mm

5 m
m

5 m
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RAZÍTKA, RAŽBA
6.01  Razítka / pečetidlo / pamětní mince 

❶ Obdelníkové razítko
Velikost razítka 47 × 18 mm  
(odpovídá velikosti razítka Trodat 4912).
Logo; písmo Open Sans Bold 7/10 pro názvy;  
Open Sans Semibold 7/10 pro ostatní údaje;  
rámeček 0,5 pt

❷ Reliérní razítko
Průměr reliéfního razítka 50 mm.

❸ Pečetidlo
Průměr pečetidlo 27 mm.

❹ Pamětní mince
Průměr mince 32 mm.

Pro sazbu okolo kruhu je použité písmo Gotham, 
které má vhodnější rozložení šíře zanaků než písmo 
Open Sans, ale zároveň je mu dostatečně podobné..

❶ ❷

❸ ❹



GRAFICKÝ MANUÁL 
jednotného vizuálního stylu

(7.01–9.04)
– část pro inspiraci –

Manuál je rozdělen na část závaznou (2.01–6.01)  
a část s doporučeními a pro inspiraci (7.01–9.04).



KOMUNIKAČNÍ A PROPAGAČNÍ MATERIÁLY
7.01  Obecná pravidla umístění loga a typografie

Logo patří mezi základní prvky vizuálního stylu 
a nesmí být přehlédnutelné. 

Logo na výškovém formátu může být 
umístěno vlevo, vpravo, na středové ose, v horní 
i spodní části. Vyžaduje-li to kompozice plakátu i ve 
střední části. 

Logo na šířkovém formátu umístíme ideálně 
v pravé části nahoře či dole. 

Logo v pruhu (např. web bannery) vpravo či vlevo.

Podkladová plocha, vektorové prvky či 
fotografie jsou dalšími důležitými prvky, které 
tvoří vizuelní podobu propagaační tiskoviny či 
sdělení prezentvané prostřednictvím webu. Tyto 
prvky nejsou striktně definovány a je nutné pečlivě 
vybrat ty, které jsou srozumitelné a dobře komunikují 
s ostatními prvky jako je logo a písmo. Máme-li 
k dispozici vhodnu fotografii v přijatelném rozlišení 
a kvalitě, tak pomocí ní nejlépe zvýrazníme naše 
sdělení.

Respektujme základní pravidla jakými jsou 
jednoduchost, čitelnst a srozumitelnost sdělení.

hlavní sdělení
doplňující informace, 
např. datum a čas  
konání akce

www.pathfinder.cz

www.pathfinder.cz



KOMUNIKAČNÍ A PROPAGAČNÍ MATERIÁLY
7.02  Ukázka aplikování vizuálního stylu

Přestáváte se orientovat ve virtuálním  
světě vašich dětí? Uvědomujete si rizika,  
ale nevíte jak být dětem v tomto světě 
oporou? Pak je tu pro vás seminář s názvem:

RODIČE A SOCIÁLNÍ SÍTĚ

KDY:  27. 2. 2016 od 17.00 hod.
KDE:  sbor Praha-Smíchov,  
 Peroutkova 57, Praha 5  
 a pro registrované také živě OnLine

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: 
 PhDr. Bedřich Jetelina, Th.D.
 Mgr. Martina Dobosiová
 Středisko mediální výchovy  
 Teologické fakulty Jihočeské univerzity 
 www.stremev.cz

 Pořádá Klub Pathfinder
 Pro zaslání odkazu na živé vysílání se registrujte na:  

 http://www.pathfinder.cz/

Klub Pathfinder je sdružením dětí a mládeže

Naším cílem je vést mladé lidi k odpovědnosti 
k sobě, druhým lidem a k životnímu prostředí.

Naše činnost probíhá na oddílových schůzkách, 
víkendových výpravách, tematických akcích 
a letních táborech.

Věnujeme se výchově a vzdělávání rádců 
a vedoucích oddílů.

Náš program vychází z křesťanských hodnot 
a respektu ke Stvořiteli.

www.pathfinder.cz | www.bezvacity.cz 

Jestliže se rád/a vydáváš po nevyšlapaných 
stezkách přírody, myšlení, vědění a víry,  
pak se i ty můžeš stát pathfinderem.

Klub 
Pathfinder

❶ Roll-up
850 mm × 2 000 mm.

❷ Fotografie do rámečku
420 mm × 297 mm.

❸ Leták
148 mm × 210 mm.



KOMUNIKAČNÍ A PROPAGAČNÍ MATERIÁLY
7.03  Výroční zpráva

Klub Pathfinder 
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

@KlubPathfinderwww.pathfinder.cz @klub_pathfinder
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Organizace Klub Pathfinder zakládá svoji činnost na třech pólech výchovy, které se by se měly nacházet v rovnováze.  
Aktivity, které dětem nabízíme, rozvíjejí nejen tělesnou, duševní, ale také duchovní stránku osobnosti.

TŘI PÓLY VÝCHOVY

TĚLESNOU STRÁNKU 
OSOBNOSTI DĚTÍ 
ROZVÍJÍ…

>> výlety na zajímavá místa  
 či výpravy do přírody

>> táborové činnosti
>> sportovní hry a turnaje
>> překonávání překážek  

 a výzev

DUŠEVNÍ STRÁNKU 
OSOBNOSTI DĚTÍ 
ROZVÍJÍ…

>> učení nových činností   
 a vědomostí

>> výtvarné a tvořivé činnosti
>> vytváření nových přátelství
>> sdílení zážitků a emocí
>> prohlubování zájmu o práci  

 s dětmi u rádců a vůdců
>> úcta k přírodě 

DUCHOVNÍ STRÁNKU 
OSOBNOSTI DĚTÍ 
ROZVÍJÍ…

>> vypravování biblických   
 příběhů

>> zpěv písní
>> modlitba
>> prostor pro osobní rozjímání
>> vedení k morálním hodnotám 

 vycházejících z křesťanství
>> budování vztahu k Bohu

Pilíře Klubu Pathfinder
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PŘEDSEDNICTVO
David Čančík (předseda),  
Roman Buchtel (místopředseda),  
Lukáš Jureček (místopředseda).

VÝKONNÁ RADA KLUBU 
PATHFINDER  
Do 12. 3. 2017 (do sněmu): David 
Čančík, Roman Buchtel, Lukáš Jureček, 
Kateřina Neudertová Hellebrandová, 
Jakub Fraj, Michal Škulka, Jan Lidmila, 
Radek Kantor, Kamil Majer.
Od 12. 3. 2017: David Čančík, Roman 
Buchtel, Lukáš Jureček, Kateřina 
Neudertová Hellebrandová, Jakub 
Fraj, Petr Bujok, Renata Kaminská (do 
06/2017), Karel Strouhal (od 06/2017), 
Roman Vyčánek, Kamil Majer.

SPRÁVNÍ RADA KLUBU 
PATHFINDER
Do 12. 3. 2017 (do sněmu): Mikuláš 
Pavlík, Marek Škrla, Vít Vurst, Karel 
Staněk, Teodor Knobloch, Petr Bujok, 
Roman Kašpar, Jaroslav Šlosárek.
Od 12. 3. 2017: Mikuláš Pavlík, Marek 
Škrla, Vít Vurst, Karel Staněk, Jaroslav 
Bartoš, Pavel Pilbauer, Jiří Buroň, 
Jaroslav Šlosárek.

VÝBOR ČESKÉHO SDRUŽENÍ 
KLUBU PATHFINDER
Vedoucí Českého sdružení Klubu 
Pathfinder: Roman Buchtel
Členové: Petr Bujok, Jan Mráček, Jakub 
Sotl, Michal Škulka, Tomáš Špác

VÝBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO 
SDRUŽENÍ KLUBU PATHFINDER
Vedoucí Moravskoslezského sdružení 
Klubu Pathfinder: Lukáš Jureček
Členové: Jiří Buroň, Pavla Gildeinová, 
Renata Kaminská, Gabriel Skalka, 
Roman Vyčánek, Václav Žák.

KANCELÁŘ KLUBU PATHFINDER
Účetní: Stanislava Sotlová.
Sekretariát: Ingrid Zatroch.
Koordinátorka kurzu Masterguide: 
Kateřina Neudertová Hellebrandová.
Redaktor přílohy časopisu Advent: 
Jaroslav Šlosárek.

ZASTOUPENÍ KLUBU PATHFINDER 
V JINÝCH ORGANIZACÍCH
David Čančík – Výbor unie Církve 
adventistů sedmého dne, Výbor Českého 
sdružení Církve adventistů sedmého 
dne, Odbor duchovní výchovy Junáka – 
českého skauta.
Lukáš Jureček – Výbor Moravsko- 
slezského sdružení Církve adventistů 
sedmého dne.
Roman Buchtel – Odbor duchovní 
výchovy Junáka – českého skauta
Jakub Fraj – Představenstvo České rady 
dětí a mládeže.

Organizační struktura
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Činnost Klubu Pathfinder

SCHŮZKY
Každý týden se oddíly scházejí na svých 
schůzkách. Náplň schůzek je rámco-
vě definována v metodikách Klubu 
Pathfinder, ale je i výrazně ovlivňována 
na jedné straně osobním zaměřením 
vedoucího a na druhé straně zájmy 
a potřebami dětí. Nosnými tématy je 
táboření a život v přírodě, hudba a zpěv, 
sportovní hry nebo různé výtvarné 
činnosti. Schůzkovou činnost mnohdy 
osvěžuje celoroční hra, která je často 
i přípravou na letní tábor.

AKCE
Jednodenní či vícedenní akce mají podo-
bu výletů na zajímavá místa, výprav 
do přírody, sportovních programů, 
soutěží, závodů či rukodělných dílen. 
V roce 2017 se konalo 102 lokálních akcí 
pořádaných přímo oddíly a 32 oblast-
ních akcí, na kterých se setkaly oddíly 
z různých oblastí.

TÁBORY
Jak vypadá průměrný pathfinderský tábor? Je to tábor trvající 9 dní, 
čítající 29 dětí a 9 členů personálu. Cena takového tábora je 
1 680 Kč na účastníka.
Letních táborů realizoval Klub Pathfin-
der v roce 2017 celkem 23. Dohromady 
se účastnilo 660 dětí a 218 členů týmu. 
Celkové vynaložené náklady na realizaci 
táborů jsou 1,3 milionu korun a z toho 
200 tisíc korun čítá dotace od Minister-
stva školství, mládeže a tělovýchovy. 
Největšího tábora Klubu Pathfinder se 
účastnilo 66 pathfinderů a toho nej-
menšího 10.

Některých táborů se také účastní děti 
ze sociálně vyloučených lokalit. Speciál-
ní čtrnáctidenní tábor jsme v letošním 
roce pořádali pro Dětský domov Holice.

Práce s vedoucími. 
Pro vedoucí KP je připraven trojstup-
ňový systém vzdělávání. Pro nejmladší 
jsou to rádcovské kurzy (od 15 let), pro 
dospělé vůdcovský kurz (od 18 let) a pro 
zkušené vůdce kurz Masterguide – vůd-
ce vůdců.

Vedoucí se setkávají na koordinačních 
poradách a pracovních setkáních. 
Motivační, dovzdělávací a relaxační 
úlohu plní tzv. speciály. Mimo to je 
každý rok připravováno alespoň jedno 
setkání vedoucích v rámci jejich oblasti 
a sdružení, nepravidelně pak setkání 
s vedoucími naší sesterské organizace 
na Slovensku.
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1994

2000

2004

2002

1995
7. dubna

1996

1997

2003

2005

1998

Založení první táborové základny 
v Jizerských horách.

Vychází první skripta  
pro vůdcovské kurzy.

Vstup do  
České rady  

dětí a mládeže.
První rádcovský kurz.

Vychází revidované vydání zpěvníku  
pro pathfindery. 

CO SE DĚLO V ROCE 1995?
Klub Pathfinder vzniká v ČR jako samostatná organi-
zace. Navazuje na předchozí aktivity v Junáku, A-TOM, 
YMCA a činnost lokálních křesťanských skupin dětí 
a mládeže. Klub Pathfinder se stává součástí celosvě-
tové asociace Pathfinder Club. Paralelně vzniká orga-
nizace Klub Pathfinder - Prieskumník na Slovensku. 
Obě organizace zůstávají v kontaktu a spolupracují 
dodnes na mnoha společných akcích.

KDO VEDL KLUB PATHFINDER?
Od roku 1995 – Jaroslav „Jerry“ Šlosárek
Od roku 2001 – Petr Adame
Od roku 2007 – David „Dawy“ Čančík

Historie

KLUB PATHFINDER KROK ZA KROKEM 

První vůdcovský kurz na Oklukách.
První letní tábor na Oklukách a zároveň první Česko-Slovenské Camporee.

Založení první oblasti (Východní vítr) a její první oblastní tábor.

První Tábor Zlatého středu.
Založení oblastí Severní hvězda a Zlatý střed.

Registrace prvních oddílů – na konci roku je jich už 51.
První Sněm Klubu Pathfinder na Slovensku.

Vydaná první metodika Stupně zdatnosti pro pathfindery.
Vychází první zpěvník Klubu Pathfinder.

Založení organizace Klub Pathfinder v ČR.

Spuštěny první webové stránky 
Klubu Pathfinder.
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celkem 
6 355 935 Kč

celkem 
6 355 935 Kč

PŘÍJMY 
PŘEHLED  

DLE SUBJEKTŮ

PŘÍJMY 
PŘEHLED  

DLE DRUHŮ

ÚČASTNÍCI AKCÍ
2 193 161 Kč

ÚČ. POPLATKY
2 193 161 Kč

STÁTNÍ SPRÁVA
2 098 494 Kč

DARY, DOTACE,  
GRANTY
3 938 324 Kč

CASD
1 312 452 Kč

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
193 700 Kč

VEDOUCÍ
 316 413 Kč

OSTATNÍ DÁRCI 
210 965 Kč

ČLENOVÉ
193 700 Kč

OSTATNÍ
30 750 Kč

OSTATNÍ
30 750 Kč

Hospodaření

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU PATHFINDER4 VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU PATHFINDER

Činnost Klubu Pathfinder

Činnost Klubu Pathfinder probíhá celoročně. Během školního roku se děti a dospívající scházejí  
na schůzkách ve svých oddílech a účastní se akcí, které pro ně pořádá jejich oddíl, oblast nebo  
sdružení. V létě vrcholí celoroční činnost prostřednictvím letních táborů a společných Camporee.
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SPRÁVNÍ 
RADA
8 členů

SNĚM
delegáti 
oddílů

VÝKONNÁ  
RADA
9 členů

ADMINI- 
STRATIVA

Kancelář  
KP

Jižní kříž

Divoký západ

Severní hvězda

Východní vítr

Zlatý střed

Horácká stezka

Jantarová stezka

Vlčí stezka

Bobří stezka

Horská stezka

Hornická stezka

Krasová stezka

VÝBOR  
ČESKÉHO  
SDRUŽENÍ

6 členů

VÝBOR  
MORAVSKO- 
SLEZSKÉHO  
SDRUŽENÍ

8 členů

Organizační struktura

Základní funkční jednotkou Klubu 
Pathfinder jsou oddíly. Podle geo- 
grafického rozmístění jsou sdružo-
vány ve větších organizačních celcích 
– oblastech. Ty se pak soustřeďují 
do dvou sdružení. České sdružení se 
skládá z pěti oblastí, Moravskoslezské 
sdružení ze sedmi. 

Výkonná rada je orgánem, který 
organizaci řídí v jednotlivých volebních 
obdobích. Správní rada plní funkci 
kontrolního orgánu. 

Šest členů výkonné rady je voleno 
sněmem, předseda a místopředse-
dové správní radou. Správní rada 
se skládá ze 4 osob volených sněmem, 
další 4 členové jsou dáni stanovami. 
Nejvyšším orgánem organizace je 
sněm.
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Hospodaření

ROZVAHA K 31. 12. 2017 (V TIS. KČ)
AKTIVA PASIVA

Dlouhodobý hmotný majetek  4 046,61 Kč Jmění  117,00 Kč 

Oprávky k dlouhodobému majetku -3 930,68 Kč Rezervní fond  1 500,00 Kč 

Materiál  123,11 Kč Výsledek hospodaření  616,44 Kč 

Pohledávky  201,09 Kč Dlouhodobé závazky  - Kč 

Účty v bance  2 604,14 Kč Krátkodobé závazky  48,65 Kč 

Pokladna  56,56 Kč Výnosy příštích období  818,74 Kč 

Celkem  3 100,83 Kč Celkem  3 100,83 Kč 

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT K 31. 12. 2017 (V TIS. KČ)
VÝNOSY NÁKLADY

Provozní dotace  2 020,97 Kč Spotřebované nákupy a služby  5 578,12 Kč 

Přijaté příspěvky  2 111,05 Kč Osobní náklady  406,25 Kč 

Tržby za vlastní výkony a zboží  2 223,46 Kč Ostatní  9,13 Kč 

Ostatní výnosy  0,45 Kč Odpisy – DNHM  212,27 Kč 

Výnosy celkem  6 355,93 Kč Náklady celkem  6 205,77 Kč 

 

CESTOVNÉ A SLUŽBY
2 356 960 Kč

MZDY 
406 249 Kč

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  150,16 Kč 

Výroční zpráva klubu se vytváří jak v tištěné podobě 
ve formátu A5. tak v elektronické podobě, která je 
dostupná na webových stránkách organizace. 
Z důvodů lepší čitelnosti na obrazovce je layout 
zprávy řešen v horizontálním formátu.

Vnitřní strany respektují principy sazby a vizuálního 
stylu a jsou sázeny řezy písma Open Sans. Pro 
rozsáhlejší texty je vhodná sazb na tři sloupce.  
Pro nadpisy je možné použít i jiné vhodné písmo  
než Open Sans jako například Luckiest Guy v případě 
výroční zprávy za rok 2017.

Je nutné dbát o dobrou čitelnost grafů a je možné 
použít jak grafy„koláčového“ typu, tak sloupcové.

Logo oranizace je vhodné umístit na každou stranu.



DIPLOMY A DEKRETY
8.01  Diplom Můzička

Múzička
DIPLOM

ZA KLUB PATHFINDERODBORNÁ POROTA

ČESTNÉ UZNÁNÍ

Jméno Příjmení
PŘÍSPĚVEK 

doplňující informace 

2018

Jméno Příjmení

3. 11. 2018

Jméno Příjmení
Jméno Příjmení
Jméno Příjmení

Formát: 210 × 297 mm

❶ Rámeček s notovou osnovou
Modrá (CMYK 70/15/15/45).

❷ Diplom
Písmo Open Sans Regular 52; verzálky;  
červená (CMYK 0/90/100/0).

❸ Název sotěže – Múžička
Písmo Luckiest Guy 80; verzálky; modrá (CMYK 70/15/15/45).

❹ Rok
Písmo Open Sans Regular 52; verzálky;  
červená (CMYK 0/90/100/0).

❺ Čestné uznání
Písmo Open Sans Semibold 26; verzálky;  
modrá (CMYK 70/15/15/45).

❻ Jméno a příjmení účinkujícího
Písmo Open Sans Bold 35; minusky; černá.

❼ Příspěvek účinkujícího
Písmo Open Sans Regular 20; verzálky/minusky; černá.

❽ Panel se symboly několika disciplín 

❾ Logo

❿ Jména porodců s jejich podpisy  
a datum konání akce
Písmo Open Sans Regular 12; verzálky/10 minusky; černá.

Tisk diplomů je nejvhdnější tisknout na matnou křídu 
o plošné hmotnosti 300 g/m2.

Měřítko: 50 %

podpisy podpisy

❹

❺

❻

❼

❽

❾

❿

❷

❶

❸



DIPLOMY A DEKRETYV
8.02  Diplom Stezka písmáků

STEZKA
PÍSMÁKŮ

DIPLOM

ZA ÚČAST VE FINÁLE
Jméno Příjmení

2018

MÍSTO, DEN. MĚSÍC, ROK

POTVRZENÍ POROTY:

Formát: 210 × 297 mm

❶ Rámeček
Červená (CMYK 20/100/80/10).

❷ Logo Stezky písmáků

❸ Diplom
Písmo Open Sans Regular 52; verzálky;  
červená (CMYK 0/90/100/0).

❹ Název sotěže – Stezka písmáků
Písmo Luckiest Guy 75/73; verzálky; modrá (CMYK 100/90/10/0).

❺ Rok
Písmo Open Sans Regular 52; verzálky;  
červená (CMYK 20/100/80/10).

❻ Za účast ve finále
Písmo Open Sans Semibold 26; verzálky;  
modrá (CMYK 100/90/10/0).

❼ Jméno a příjmení účinkujícího
Písmo Open Sans Bold 35; minusky; černá.

❽ Fototografie bible s modrým ohraničením  

❾ Skautské Logo Na dobré stopě

❿ Místo a datum konání akce; podpisy porodců
Písmo Open Sans Regular 12; verzálky; černá.

⓫ Logo KP

Tisk diplomů je nejvhdnější tisknout na matnou křídu 
o plošné hmotnosti 300 g/m2.

Měřítko: 50 %

❹

❺

❻

❼
❽

❾ ❿ ⓫

❷

❶

❸

podpisy



DIPLOMY A DEKRETY
9.03  Osvědčení absolventa kurzu

VZDĚLÁVÁNÍ HLAVNÍCH  
VEDOUCÍCH TÁBORŮ

OSVĚDČENÍ ABSOLVENTA KURZU 

Úspěšně absolvoval/a kurz vzdělávání hlavních vedoucích dětských letních táborů  
a má právo vést dětské a mládežnické oddíly, organizovat a vést akce a tábory jako hlavní vedoucí.

jméno a příjmení

Jméno Příjmení
bydliště

Místo
datum narození

1. 1. 2000

MÍSTO 
DEN. MĚSÍC, ROK

Za Klub pathfinder, z. s.Klub pathfinder, z. s. 
Londýnská 30 
120 00 Praha 2 
IČO: 62939211 
www.pathfinder.cz

MSMT-6062/2013-51/10/029 Registrační č. školící organizace: 13 

Jméno Příjmení 
předseda

Měřítko: 50 %

RÁDCOVSKÉHO KURZU
OSVĚDČENÍ ABSOLVENTA 

Tento certifikát je osvědčením  
o úspěšném absolvování rádcovského kurzu.

Jméno Příjmení

MÍSTO 
DEN. MĚSÍC, ROK

Za Klub pathfinder, z. s.Klub pathfinder, z. s. 
Londýnská 30 
120 00 Praha 2 
IČO: 62939211 
www.pathfinder.cz

Jméno Příjmení 
předseda

Formát: 210 × 148 mm

❶ Rámeček
Červená (CMYK 20/100/80/10) s výplní linek 1 b.

❷ Logo Klubu Pathfinder

❸ Název osvědčení
Písmo Open Sans Regular 26; verzálky;  
červená (CMYK 0/90/100/0). 
Písmo Open Sans Extra Bold 30/39; verzálky;  
modrá (CMYK 100/90/10/0).
Červená linka 1 b.

❹ Jméno a příjmení absolventa
Písmo Open Sans Bold 25; minusky; černá. 
Dopňující text
Písmo Open Sans Regular 13/16; minusky; černá. 

❺ Adresa klubu
Písmo Open Sans Regular 10/13; minusky; černá. 

❻ Místo, datum, měsíc, rok
Písmo Open Sans Regular 12/15; verzálky; černá. 

❼ Jméno a příjmení zastupujícího klub
Písmo Open Sans Regular 10/13; minusky; černá. 

❽ Kód MSMT
Písmo Open Sans Regular 10/13; minusky; černá. 

❾ Registrační číslo organizace
Písmo Open Sans Regular 10/13; minusky; černá. 

❿ Jméno a příjmení absolventa, datum, bydliště
Písmo Open Sans Regular 10/13, Bold 15/18; minusky; černá.  
Dopňující text
Písmo Open Sans Regular 13/16; minusky; černá. 

❹

❺

❺

❻

❻

❼

❼

❽

❷

❷

❶

❶

❸

❸

❾

❿



DIPLOMY A DEKRETY
9.04  Dekrety

PŘEDSEDA SPOLKU

Z rozhodnutí Správní rady Klubu Pathfinder tímto jmenuji  
výše uvedeného předsedou Klubu Pathfinder. 

Výkon funkce začíná dnešním dnem a bude trvat 4 roky. 
Předseda spolku je statutárním zástupcem spolku  

a členem Výkonné rady Klubu Pathfinder.

Jméno Příjmení

DATUM PODPIS

KLUB PATHFINDER

JMENOVACÍ DEKRET

Formát: 210 × 297 mm

❶ Rámeček s ornamenty v rozích
Zlatá (CMYK 15/25/100/20).

❷ Logo Klubu Pathfinder a název klubu 
Písmo Open Semi Bold 20; verzálky;  
modrá (CMYK 100/90/10/0).

❸ Funkce stvrzená dekretem
Písmo Open Sans Regular 34; verzálky;  
červená (CMYK 0/90/100/0). 
Červená linka 1 b.
Písmo Open Sans Bold 36; verzálky;  
modrá (CMYK 100/90/10/0).

❹ Jméno a příjmení absolventa
Písmo Open Sans Bold 26; minusky; černá. 
Dopňující text
Písmo Open Sans Regular 13/16; minusky; černá. 

❺ Datum jmenování
Zlatá linka 1 b 
Písmo Open Sans Regular 12; verzálky; černá.

❻ Pečetidlo
Zde aplikovat pečetidlo o průměru 27 mm.

❼ Podpis zastupujícího klub
Zlatá linka 1 b 
Písmo Open Sans Regular 12; verzálky; černá.

ČLEN SPRÁVNÍ RADY

Z rozhodnutí Sněmu Klubu Pathfinder tímto jmenuji  
výše uvedeného členem Správní rady Klubu Pathfinder. 
Výkon funkce začíná dnešním dnem a bude trvat 3 roky.

Jméno Příjmení

DATUM PODPIS

KLUB PATHFINDER

JMENOVACÍ DEKRET

ČLEN VÝKONNÉ RADY

Z rozhodnutí Sněmu Klubu Pathfinder tímto jmenuji  
výše uvedeného členem Výkonné rady Klubu Pathfinder. 
Výkon funkce začíná dnešním dnem a bude trvat 3 roky.

Jméno Příjmení

DATUM PODPIS

KLUB PATHFINDER

JMENOVACÍ DEKRET

VEDOUCÍ ODDÍLU

Z rozhodnutí Výkonné rady Klubu Pathfinder tímto jmenuji  
výše uvedeného vedoucím oddílu ......................................... 
Výkon funkce začíná dnešním dnem na dobu neurčitou.

Jméno Příjmení

DATUM PODPIS

KLUB PATHFINDER

JMENOVACÍ DEKRET

VEDOUCÍ OBLASTI

Z rozhodnutí Výkonné rady Klubu Pathfinder tímto jmenuji  
výše uvedeného vedoucím oblasti ............................................... 

Výkon funkce začíná dnešním dnem a bude trvat 3 roky. 
Vedoucí oblasti je členem výboru příslušného oblastního sdružení.

Jméno Příjmení

DATUM PODPIS

KLUB PATHFINDER

JMENOVACÍ DEKRET

MÍSTOPŘEDSEDA SPOLKU

Z rozhodnutí Správní rady Klubu Pathfinder tímto jmenuji  
výše uvedeného místopředsedou Klubu Pathfinder. 

Výkon funkce začíná dnešním dnem a bude trvat 4 roky. 
Místopředseda spolku je statutárním zástupcem spolku, 

členem Výkonné rady Klubu Pathfinder  
a členem výboru příslušného oblastního sdružení.

Jméno Příjmení

DATUM PODPIS

KLUB PATHFINDER

JMENOVACÍ DEKRET

Měřítko: 50 %

❹

❺
❻

❼

❷

❶

❸


