David Čančík
Předseda z.s. Klub Pathfinder
Vážené čtenářky a čtenáři, opět Vám předkládáme souhrn toho, co v uplynulém roce
vzešlo z tvůrčí snahy všech, kteří se podílíme
na realizaci Klubu Pazhfinder. Jsme stabilní
organizací, s trvale rostoucí členskou základnou. Naše filozofie práce s dětmi stojí na
křesťanských základech. Velké úsilí věnujeme
výchově a vzdělávání rádců a vůdců oddílů.
Kvalitní vůdce je nezbytností oddílu, a ten je

pak základním stavebním prvkem naší organizace. Tím nejpodstatnějším v KP tedy byly
stovky oddílových schůzek a aktivit, desítky
víkendovek a táborů, tisíce dobrovolnických
hodin dospělých a dospívajících vedoucích
a rádců věnovaných přímo nebo nepřímo
dětem. Děkuji všem, kteří se podílejí na tom,
že Klub Pathfinder je zdravá a dobře fungující
organizace dětí a mládeže.

Roman Buchtel				
Místopředseda, vedoucí oblastního sdružení Čechy
Při pohledu do galerie fotografií z roku 2016
vidím mnoho usměvavých tváří nejen dětí,
ale také vedoucích. Jsem velmi vděčný za to,
že je nám společně dobře. Že Pathfinder je
bezpečným místem pro děti a dospívající. Jsem
také vděčný za každého vedoucího, který se
pravidelně a bez nároku na odměnu věnuje

dětem, ať již na pravidelných schůzkách,
výpravách, akcích nebo táborech. Věřím, že má
smysl věnovat svůj čas těm nejmenším a snad
jim tak předat opravdové hodnoty pro jejich
život. Děkuji Pánu Bohu, že rok 2016 proběhl
bez větších úrazů.

Lukáš Jureček
Místopředseda, vedoucí oblastního sdružení
Moravy a Slezska
Rok 2016 byl pro nás na Moravě a ve
Slezsku zvláštní předně novou výzvou
v podobě startu projektu PTD Pathfinder. Jeho
smyslem je, stejně jako vlastně všech našich
aktivit, pomoci mladým lidem zorientovat
se a nasměrovat v období klíčových životních
rozhodnutí. A nejde jen o výběr střední školy.
Stále dříve a dříve se v životě dětí objevují
pokušení jako drogy, alkohol, závislost na
internetu, pornografie a podobně. Přicházejí
i otázky po smyslu vlastní existence a hodnoty,
a proto bylo naším cílem vytvářet pro děti
příležitosti, aby poznaly samy sebe; dokázaly

si klást otázky a věděly, kde mohou hledat
odpovědi; prožily mnohá dobrodružství; smály
se a radovaly s kamarády; staly se užitečnými
pro druhé v duchu myšlenky “pošli to dál”
a objevily Boží cesty pro svůj život. A proto
díky vám všem, kteří jste v uplynulém roce
v jakékoli aktivitě přijali toto poslání sloužit
dětem, i vám, kteří jste naší službě fandili
a povzbuzovali, když se třeba nedařilo tak, jak
bychom si přáli. Zvlášť chci pak děkovat Bohu
za jeho vedení a požehnání v podobě třeba
jen i malých zázraků.

Organizační struktura

Trocha historie
Klub Pathfinder byl založen jako nástupnická
organizace dne 7. 4. 1995. Navázali jsme na
předchozí aktivity v Junáku, asociaci TOM a lokální
činnost křesťanských skupin dětí a mládeže.
Zároveň jsme započali spolupráci s celosvětovou
asociací Pathfinder Club zejména v rámci Evropy.
Zpočátku naší existence jsme se soustředili hlavně
na zakládání jednotlivých oddílů, formování
struktury a definování a rozpracování programu
činnosti. Postupem času jsme realizovali aktivity
a setkání, z nichž se mnohé osvědčily a staly
základem každoroční činnosti. V následujících
letech jsme se zaměřili na výběr, výchovu
a vzdělávání vedoucích a širokou podporu tohoto
typu dobrovolnictví. Mnoho úsilí jsme věnovali
zpracování kvalitního obsahu vůdcovských a rádcovských kurzů. Postupně jsme vytvářeli aktivity
a setkání tak, aby činnost byla z pohledu našich
cílů vyvážená, srozumitelná a efektivní. V posledních letech se opět věnujeme obsahu činnosti
s dětmi, aktuálnímu definování cílů a postupů
a zároveň pokračujeme v mravenčí a nikdy
nekončící práci ve vyhledávání a podpoře
dobrovolníků, tedy morálních i kvalifikovaných
vůdců oddílů a dalších spolupracovníků.
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Statistické údaje

Základní údaje
Klub Pathfinder, z.s.
120 00 Praha 2, Londýnská 30
62939211
2400101213/2010 (transparentní účet)

Kontakty (kancelář KP):
Korespondenční adresa:
Peroutkova 57, 150 00 Praha 5
Mobil:
+ 420 734 521 610
E-mail – sekretariát:
ingrid@pathfinder.cz 			
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Statutární zástupci:
Předseda:
David Čančík			
Místopředseda: Lukáš Jureček
vedoucí KP pro Moravu a Slezsko
Místopředseda: Roman Buchtel
vedoucí KP pro Čechy
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Výkonná rada:			
Správní rada:
David Čančík				
Mikuláš Pavlík
Lukáš Jureček
			
Marek Škrla
Kateřina Neudertová Hellebrandová		
Vít Vurst				
Michal Škulka				
Karel Staněk
Roman Buchtel				
Teodor Knobloch		
Kamil Majer				
Petr Bujok
Jan Lidmila
				
Roman Kašpar
Jaroslav Šlosárek
Radek Kantor				
Jakub Fraj					
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Sekretariát KP:			
Ekonom KP:				
Webmaster:				
Redaktor přílohy časopisu Advent:

Ingrid Zatroch
Stanislava Sotlová
Michal Tesař
Jaroslav Šlosárek

Výbor ČS KP:			
Roman Buchtel				
Iveta Paierová				
Petr Bujok				
Michal Škulka				
Jan Mráček				
Tomáš Špác				
					

Výbor MSS KP:
Lukáš Jureček
Jiří Buroň
Pavla Gildeinová
Renata Kaminská
Gabriel Skalka
Roman Vyčánek
Václav Žák

registrovaných členů KP
celkem 2 413

aktivních členů KP
celkem 1 797

18 %

20 %
50 %

6%

12 %

14 %

9%

10 %
do 15 let
27–35 let

55 %

6%

16–18 let
nad 35 let

19–26 let

do 15 let
27–35 let

16–18 let
nad 35 let

19–26 let
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Projekty

Činnost

Oddíly
Oddíl je základním prvkem Klubu Pathfinder.
Tvoří ho děti, rádci a dospělí vedoucí a může
mít od několika členů až po desítky. Velké
oddíly se pak často dělí na družiny podle věku.
Obsah činnosti je určován zájmovým nebo
profesním zaměřením dospělého vedoucího
a také zájmy členů oddílu. Nosným programem
může být život v přírodě, modelářství, hudba
a zpěv, počítačový kroužek a podobně.

Organizace uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží
Všechny oddíly však mají společné jádro,
které je definováno v programu „Stupně
rozvoje pathfindera“, v programu „Kolibřík“,
nebo pro nejmenší v programu „Broučci“.
Tato činnost v klubovně je samozřejmě
doplňována pestrou řadou jiných aktivit,
výprav a výletů za poznáním. V roce 2016 bylo
realizováno přibližně 3000 schůzek.

Již potřetí, ale nyní nový, náročnější titul „Organizace uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“,
jsme získali na roky 2016–2020. Je osvědčením
dlouhodobě kvalitní činnosti naší organizace.

Vize 2021
Akce oblastí, oblastních sdružení a celého spolku
Jednotlivé oddíly spojují síly a spolupracují
také v rámci oblastí. Nejčastějším výsledkem
takové spolupráce jsou oblastní víkendová
setkání. Tyto aktivity jsou vždy tematicky
zaměřené, často věnované konkrétní věkové
skupině. Snaží se být pověstnou šlehačkou
na dortu, inspirací i motivací jednotlivých
družin. Víkendovky rovněž zvyšují rozhled
a sociální kontakty dětí a mládeže, přispívají

Na základě průzkumu mezi vedoucími oddílů
a SWOT analýze jsme zpracovali vizi pro KP
na následující pětileté období. Součástí této

práce jsou zároveň podrobné kroky (přehledy
činnosti) rozdělené do jednotlivých let.

k rozvoji osobnostních kvalit jednotlivců. Tato
setkání jsou zaměřena i na neorganizované
děti a mládež. Akce oblastí jsou doplněny
i o setkání v rámci celého státu nebo jednotlivých oblastních sdružení, která již mají
dlouholetou tradici. V hodnoceném roce
jsme takto realizovali 26 oblastních akcí
a 17 setkání na úrovni oblastních sdružení
nebo celého státu.

Tábory
Vyvrcholením celoroční práce s dětmi
a mladými lidmi je letní tábor. Jedná se
o ideální prostor pro intenzivní působení
a výchovu. Zároveň je tábor nejlepším
místem pro upevnění vzájemných
vztahů. V uplynulém roce jsme realizovali 30 letních táborů.

6 <

Masterguide
Na třetí pokus se nám podařilo získat grant z Erasmu+ na tvorbu a realizaci třetího stupně vzdělávání
vůdců – MasterGuide. Cílem tohoto programu je
vychovávat lektory vzdělávacích kurzů, koordinátory oblastí a vůdce velkých akcí a projektů. Kurz
budeme realizovat v roce 2017 a 2018.
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Projekty

Projekty

Akreditace pro pořádání kurzu pro HVT (hlavní vedoucí táborů)

Kompas

Novou čtyřletou licenci k pořádání kurzů pro
HVT můžeme používat k organizaci kurzů pro
vedoucí do roku 2019. Téměř každý rok takto
připravíme pro práci hlavních vedoucích dvě
až tři desítky vůdců.

Na každý měsíc připravujeme jedno inspirativní video,
které má za cíl formovat obsah činnosti oddílu.

Soutěž „Stezka písmáků“
Zcela jsme přepracovali koncept tradiční soutěže, kterou pořádáme
ve spolupráci s Junákem – Českým skautem.

PTD Pathfinder
Projekt, který cílí na hlavní pathfinderský věk. Vede děti k zamýšlení
se nad hodnotami a následně k dobrým rozhodnutím.
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Vzdělávání a podpora

Vzdělávání a podpora
Vůdci měli možnost zúčastnit se speciálu
v horách, konkrétně výstupu na Mount Blanc,
nebo spirituálního speciálu v klášteře. Kromě
toho jsme zejména pro rádce připravili
multimediální speciál zaměřený na práci
s fotoaparátem, kamerou a programy na zpracování fotografií a videa.

Klub Pathfinder věnuje velkou pozornost
výchově a vzdělávání vedoucích a rádců. Systematický vzdělávací program pro vedoucí
má dva stupně. Základní pro rádce, následný
pro vedoucí oddílů a vedení tábora. Po
dokončení kurzů jsou pak absolventi zváni
ke každoročním rádcovským a vůdcovským
speciálům, které jsou dalším průběžným
a specializovaným studiem a motivačním setkáním. KP má svůj vůdcovský kurz již řadu
let akreditován u MŠMT.

V roce 2016 jsme realizovali 3 prodloužené
víkendy vůdcovského kurzu 30+. Kurz je
zaměřen na zájemce starší 30 let, kteří chtějí
získat oprávnění vést letní dětské tábory.
Kurzu se účastnilo 23 frekventantů, ke
zdárnému konci dospělo 18 z nich.

Nejstarší skupinou jsou Old Pathfindeři,
jejichž setkávání podporujeme a oni zase
ze svých dlouholetých zkušeností čerpají
při následné podpoře oddílů a akcí ve svém
blízkém i vzdáleném okolí.

V Čechách i na Moravě byl k dispozici kurz
pro rádce, tedy pro náctileté zájemce
o pomocné vedení oddílu. Kurzy absolvovalo
téměř 60 mladých lidí.
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Základní ekonomické údaje
nutými patrony KP. Výše členských příspěvků
je stanovena na 100,- Kč za rok. Hospodaření
je kontrolováno správní radou volenou
sněmem a kontrolními orgány poskytovatelů
grantů a dotací a sponzorů.

ČSU
ČS děti
ČS mládež
MSS děti
MSS mládež
MŠMT
Granty (jiné)
Dary ostatní
Členské příspěvky
Úroky
Účastnické poplatky na akcích
CELKEM

Přehled příjmů

444 000
320 000
332 466
163 872
106 647
1 000 000
42 700
477 293
183 700
646
2 106 641
5 177 965

4%

Čerpání z darů patronů, příspěvků a dotací

PŘEHLED PŘÍJMŮ KP

Klub Pathfinder je nevýdělečnou organizací,
která získává majetek pro svou činnost
z členských příspěvků, sponzorských darů
a dotací. Podstatná část výdajů na činnost je
kryta státními dotacemi MŠMT a dary poskyt-

Základní ekonomické údaje

Přehled čerpání z příspěvků, dotací a grantů
13 %

0%

členské příspěvky úroky

9%

12 %

dary ostatní

1%

oddíly - MSS

granty (jiné)

41 %

účastnické poplatky
na akcích

3%

ČR - masterguide
fond

16 %

ČR - služby

19 %
MŠMT

2%
ČR - vzdělávání
4%

3%

MSS děti

6%

ČS mládež 6 %
ČS děti
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9%
ČSU

7%

ČS - materiál

14 %

ČS - mládež

9%

MSS - centrální akce

1%

ČR - materiál, vybavení

MSS mládež

6%

ČS - centrální
akce
6%
oddíly - ČS
ČS - oblastní akce

MSS - oblastní akce

2%

2%

286 594
310 467
156 196
152 768
156 536
332 466
215 286
34 935
98 651
106 647
38 586
20 106
40 614
384 694
80 000
2 414 546

oddíly - MSS
oddíly - ČS
ČS - centrální akce
ČS - oblastní akce
ČS - materiál
ČS - mládež
MSS - centrální akce
MSS - oblastní akce
MSS - ostatní
MSS - mládež
ČR - vzdělávání
ČR - akce pro děti a mládež
ČR - materiál, vybavení
ČR - služby
ČR - masterguide fond
CELKEM

4%
4%

MSS - ostatní

MSS - mládež
MSS - mládež
14 %
4%
ČR - vzdělávání
MSS - ostatní 9 %
centrální
1 % MSS -akce
MSS - oblastní
akce
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Očima účastníků

		
Náklady		
Spotřebované nákupy
2 775 804
Služby
2 087 703
Osobní náklady
76 210
Daně a poplatky
0
Ostatní
6 405
Odpisy - DNHM
253 636
5 199 758
Náklady celkem
		
Výnosy		
Tržby
2 106 641
ostatní výnosy
646
přijaté příspěvky - dary, členské příspěvky 2 070 678
dotace MŠMT
1 000 000
Výnosy celkem
5 177 965
		
Výsledek hospodaření
-21 793

ROZVAHA (k 31.12.2016)

Výkaz zisků a ztrát (k 31.12.2016)

Základní ekonomické údaje
Tvořík

Aktiva
Dlouhodový hmotný majetek
Materiál
Pohledávky
Účty v bance
Pokladna
Celkem

96 346
143 481
14 751
1 809 005
34 377
2 097 961

Pasiva
Jmění
Rezervní fond
Výsledek hospodaření
Dlohodobé závazky
Krátkodobé závazky
Celkem

116 999
1 500 000
466 277
5 000
9 684
2 097 961

Začalo to v pátek dobíháním na vlak. Naštěstí neujel. Večer jsme šli na stezku odvahy. Já Hanka jsem šla
s Adinkou a Nikym. Oni dva se báli, protože nás předbíhali kluci a pak nás strašili. Skončili jsme úplně
poslední, ale zvládli jsme to! Na konci stezky jsme dostali barvy podle rozdělení do skupin. Byly dvě klučičí
a jedna holčičí skupina. Večer byl ještě film - Pošli to dál. Zrovna v týdnu nám o něm mamka vyprávěla.
Nevěříme na náhody. V sobotu jsme šli na obrovitánský výlet a všechny nás bolely nohy. Zase jsme skončili
poslední. Uděláme si z toho tradici. Večer byla přehlídka talentů. Niky jako jediný chtěl zazpívat Anděla
a povedlo se mu. Já Hana, Zuzka a Helena jsme recitovaly básničku. Adinka hrála na flétnu. V neděli od rána
byly tvořivé dílny. Já Hana jsem se zapsala jako jediná holka do takového sklepa, kde jsme experimentovali
se světlem. Zuzka, Adinka a Niky šli na tekutý písek a k výrobě budky a zpěvu. Bylo to super!			
Hana Reitzová

Závěr revizní
komise,
správní rady KP
Správní rada Klubu Pathfinder
na svém zasedání dne 12. 4. 2017
jednomyslně přijala zprávu své
revizní komise, která hodnotila
vedení a stav účetnictví Klubu
Pathfinder v uplynulém roce.
Revizní komise došla jednoznačně
ke společnému závěru, že
účetnictví KP za rok 2016 je
vedeno kvalitně, přehledně
a odpovídá provedeným finančním
transakcím v hotovosti i na bankovních účtech. Revizní komise nemá
žádné výhrady k předloženému
účetnictví, dokladům
a hospodaření KP v roce 2016.
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Tábor DZ mladší – Život indiánů

Třetí červencový týden začal deštivě. Natěšení vedoucí stáli v hlavním stanu a vítali úplně promočené děti,
které přijely na letošní indiánský tábor na Hadovce. Nálada nebyla zrovna dvakrát pozitivní, a tak se
odložilo zahájení tábora až na ráno. Do druhého dne naštěstí déšť ustoupil a vše mohlo pokračovat podle
plánu. Dopoledne se celé tábořiště ocitlo v době indiánů a už ho neobývaly děti, ale nastěhovaly se do
něj čtyři statečné indiánské kmeny – Kulihraši, Žlutí Mohykáni, Rudí bizoni a Modří orli. Jako symbol
svého kmene si každá skupinka vyrobila vlastní totem a kmenové tričko. Děti si indiánský život náramně
užívaly. Udělaly si indiánské čelenky, šípy a toulce. Společně se svými náčelníky chodily do přírody a učily
se poznávat stromy a zvířata. Dokonce se začaly oslovovat svými indiánskými jmény. (Některá, jako např.
„Chechtající se bizon“ nebo „Ta, co v noci nespala“, byla opravdu trefná.) Život v indiánské vesnici zkrátka
poklidně plynul – indiáni rýžovali a prodávali zlato, plnili různé bobříky a odvážně stopovali divokou zvěř
až na zříceninu Gutštejn, kde si za její ulovení vychutnali společný „zvěřinový“ oběd. V pátek ale nastal
zlom, když bílá tvář napadla indiánskou vesnici a sebrala indiánům válečnou sekeru. Vykopání válečně
sekery znamená boj. Indiáni jsou ale velmi mírumilovní a nechtěli zbytečně prolévat krev, takže se rozhodli,
že se zkusí s bílou tváří domluvit po dobrém. Vypravili se společně do vesnice bělochů a cestou dokonce
jednomu raněnému bělochovi zachránili život. Díky tomuto gestu se náčelník bílé tváře omluvil za vykopání
válečné sekery a usmířil se s indiány. Na důkaz míru zakopali náčelníci obou tváří společně válečnou sekeru
zpět do země a celou sobotu si užívali oslavu míru, která byla dovršena velkou hostinou. Nakonec přišel čas
se pomalu rozloučit. Indiánská vesnice se proměnila zpět ve staré známé tábořiště a děti i vedoucí se rozjeli
do svých domovů. Už teď se ale těší na další letní dobrodružství. Za Divoký západ sepsala Terka Slowíková
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Přehled akcí Klubu Pathfinder

Přehled akcí Klubu Pathfinder

Akce ČS, MSS a celostátní
datum

název akce

Akce oblastní
místo

cílová
skupina

počet
účastníků
celkem
všech

ČS / MSS / SZ

děti
děti
15+
děti
děti
děti
děti
vůdci
děti
vůdci
15+
děti
děti
děti
děti
děti
vůdci

79
75
200
75
210
320
75
8
200
12
500
120
310
80
60
75
30

ČS
MSS
MSS
MSS
ČS
MSS
MSS
MSS
ČR
ČR
MSS
ČS
MSS
MSS
ČR
MSS
ČS

děti / rádci / vůdci
12+ / do 12

3. 1.
22.–24.1.
13. 2.
1.–3. 4.
3. 5.
13.–15. 5.
24.–26. 6.
31.–7. 8.
září
30.9.–2.10.
20.–21.10.
1. 11.
5. 11.
6.11.
17.11.
25.–27. 11.
3. 12.
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Liberecká Vločička
PTD Pathfinder 1
Výroční bohoslužba
PTD Pathfinder 2
Robinzonáda
Helfštýn
PTD Pathfinder 3
Zážitkový speciál
Stezka písmáků I.
Setkáné Old Pathfinderů
Mírák
Múzička
Múzička MSS
Hry bez hranic
Stezka písmáků - finále
PTD Pathfinder 4
Výroční setkání vedoucích

Liberec
Nivy (Vsetín)
Brno
Ježonky
Rozkoš
Štramberk
Mohelnice
Mont Black
ČR
Ostrava
Ostrava
Praha
Olomouc
Olomouc
Praha
Prostřední Bečva
Sázava

sdružení

datum

10. 1.
17. 1.
3. 1.
28. 2.
3. 3.
3. 3.
19.–20. 3.
3. 4.
3. 4.
3. 4.
10. 4.
23. 4.
1. 5.
4. 6.
12. 6.
17.–19. 6.
2. 9.
3. 9.
3. 9.
4. 9.
18 .9.
2. 10.
3. 10.
13. 11.
24. 12.

název akce

místo

cílová
skupina

Volejbal
Frýdek-Místek
Zimní Olympiáda
Uherské Hradiště
Novoroční výšlap
Praděd
Florball
Hnojník
Tvořík
Příbram
Jarní nádech
Český Krumlov
Jarní tání 2015
Žlutava
12 klíčů
Beroun
Klatovská pečeť
Klatovy
Vítání jara
Rokytnice nad Jizerou
Kim-Ball
Třinec		
Múzička
Zlín-Malenovice
Sportovní den			
Okrskové dětí
Český Těšín
SAFARI
Halenkovice
Přežití
Jeseníky
Bloudění Příbramí
Příbram
Retro
Česká Třebová
Tvořivá dílna			
Atletická olympiáda Havířov
Goliášův meč
Valašské Klobouky
Bobří desetiboj
Česká Lípa
Krumlovský groš
Český Krumlov
Zlin-Ball
Zlín-Malenovice
Silvestr
Strašice

15+
děti
všichni
děti
děti
děti
děti, rádci
děti
děti
děti
děti
děti, rádci
děti
děti, rodiče
děti, rádci
rádci, vůdci
rádci
děti
rádci
děti
děti, rádci
děti
děti
děti, rádci
děti

počet
účastníků

oblast

123
34
4
60
32
6
82
68
60
43
40
105
17
200
61
15
31
43
39
100
25
54
21
60
17

Frýdek-Místek
Zlín		
Olomouc		
Třinec		
Jižní kříž		
Jižní kříž		
Zlín		
Zlatý střed		
Divoký západ
Severní hvězda
Třinec		
Zlín		
Jižní kříž		
Třinec		
Zlín		
Zlín		
Jižní kříž		
Východní vítr
Severní hvězda
Třinec		
Zlín		
Severní hvězda
Jižní kříž		
Zlín		
Jižní kříž		

sdružení

MSS
MSS
MSS
MSS
ČS
ČS
MSS
ČS
ČS
ČS
MSS
MSS
ČS
MSS
MSS
MSS
ČS
ČS
ČS
MSS
MSS
ČS
ČS
MSS
ČS
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Vzdělávací programy

Vzdělávací programy

Tábory
Datum

28. 6.–1. 7.
3.–8. 7.
3.–6. 7.
3.–6. 7.
6.–17. 7.
6.–17. 7.
10.–17. 7.
17.–31. 7.
17.–24. 7.
17.–24. 7.
17.–24. 7.
24.–31. 7.
31. 7.–14. 8.
7.–14. 8.
14.–24. 8.
31. 7.–7. 8.
30. 7.–13. 8.
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Vzdělávací akce
název

pořadatel
(oddíl / oblast / jiný)

místo

Stavba tábořiště
Stavba tábořiště
Stavba tábořiště
Stavba tábořiště
tábor starší

Severní hvězda
Doly Luže
Jižní kříž		
Raspenava
Divoký západ
Hněvkovice
Východní vítr
Doly Luže
Divoký západ
Hadovka
mezinárodní tábor - Ukrajina Východní vítr
Doly Luže
tábor mladší
Jižní kříž		
Vimperk
tábor starší
Jižní kříž		
Vimperk
tábor mladší
Divoký západ
Hadovka
tábor
Zlatý střed		
Raspenava
tábor mladší
Východní vítr
Doly Luže
tábor - speciál
Zlatý střed		
Raspenava
tábor
Severní hvězda
Raspenava
koňský tábor oddílu 020 Huroni - České Budějovice
Muckov
tábor oddílu 053
Aslan - Poděbrady
Liběž (Benešov)
tábor oddílu 045
Hrozinky - Praha
Vimperk
tábor oddílu 130
Bzzz, bojovníci ze Zlaté zátoky Zahájí u Hněvkovic

		

- Ledeč nad Sázavou

14.–21. 8.
1.–8. 7.
14. 8.–21. 8.
3.–10. 7.
20.–26. 8.
1.–10. 7.
17.–24. 7.
10.–18. 7.
14.–28. 8.
3.–10. 7.
1.–8. 7.
31. 7.–7. 8.
5.–14. 8.

MSS		
Stezka - Břeclav
Divoši - Vojkovice
Bobři - Uherské Hradiště

tábor MSS
tábor oddílu 005
tábor oddílu086
tábor oddílu 026
tábor oddílu 093
tábor oddílu 058
tábor oddílu 055
tábor oddílu131
tábor oddílu 123
tábor oddílu 001
tábor oddílu 037
tábor oddílu 057
tábor oddílu 114

Hornice (Třebíčsko)

Kladky
Raduň
Držková
Cvečci - Frýdlant nad Ostravicí Třinec
Pandy - Brno
Brtnice
Stopaříci - Bruntál
Krnov
Mravenci - Střítež
Bohuslávky
Dobrodruzi - Brno, Husovice Mutyněves
Plejády - Brno
řeka Hron
Kamzíci - Olomouc
Jívová
Highlanders - Třinec, Lyžbice Třinec
Vlčí smečka - Přerov
Kladky

počet
účastníků

proměnlivý
proměnlivý
proměnlivý
proměnlivý
44
65
35
19
42
71
49
36
61
14
59
27
50 		
103
38
51
27
30
31
33
52
33
8
28
47
26

Datum

3. 3.
3. 6.
7. 8.
4.–6. 3.
3.–5. 6.
1.–8. 7.
18.–20. 11.
14.–16. 10.
19.–21. 2.
15.–17. 4.
9.–11. 9.
23.–25. 9.

místo

název

Rádcovský kurz I.
Rádcovský kurz II.
Rádcovský kurz III.
Rádcovský kurz I.
Rádcovský kurz II.
Rádcovský kurz III.
Rádcovský kurz IV.
Vzdělávací speciál Foto, video
Vůdcovský kurz 30+ I.
Vůdcovský kurz 30+ II.
Vůdcovský kurz 30+ III.
Speciál - klášter

počet
účastníků

Slivice u Příbrami
Mýto
Raspenava
Košařiska
Zlín
Horní Cerekev - Jihlava
Nivy (Vsetín)
Ostrava
Pardubice
Ježonky
Liptovský Mikuláš
Plzeň

13		
13		
14		
45		
45		
43		
45		
12		
23		
23		
18		
7		

organizátor

ČS
ČS
ČS
MSS
MSS
MSS
MSS
MSS
ČSU
ČSU
ČSU
ČS

Koordinační porady a výbory
Porady a výbory

počet setkání

Výkonná rada
6x
			
Správní rada 1 x
Praha
Koordinační ČS KP
3x
Koordinační MSS KP
4x
Porady oblastí
24 x
Příprava camporee ČSU
3x

místa
Praha, Brno, Jihlava,
Česká Třebová, Pardubice
SR KP
Praha
Olomouc
na oblastech
Ostrava, Protivanov

organizátor
VR KP		

ČS
MSS
oblastní vedoucí
MSS, ČSU
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Poděkování
Další rok z dílny stovek dospělých vedoucích oddílů, desítek jejich dospívajících
pomocníků – rádců, členů výkonné a správní
rady, koordinačních výborů moravských
a českých oblastí, dále instruktorských
týmů vůdcovských a rádcovských kurzů.
Organizačních týmů velkých akcí a jednotlivých táborů, lektorek na školách, pracovních
skupin, které zpracovávaly jednotlivé metodické pomůcky. V neposlední řadě správců
materiálu a jednotlivých tábořišť, odborníků
na grafiku, design, IT, právo, ekonomiku
apod. Další rok, který můžeme hodnotit
jako úspěšný, neboť díky spolupráci všech
těchto zmíněných lidí jsme i v roce 2016
realizovali unikátní výchovný a vzdělávací
program ve prospěch dětí, mladých lidí
a také vůdců a rádců. Všem patří poděkování,
že ukrojili, lépe řečeno pravidelně krájí, ze
svého volného času, ze svých schopností,
zkušeností a nezřídkakdy i ze svých peněz,
a tím spoluvytvářejí Klub Pathfinder jako
živou, účelnou a rostoucí organizaci.
Jako spolek s dvacetiletou tradicí samozřejmě
vycházíme z toho dobrého a osvědčeného. To
pak doplňujeme o nové nebo rekonstruované
prvky. Vytváříme na základě zpětné vazby
pomůcky a zázemí pro vedoucí, poskytujeme
vzdělání a podporu těm, kteří pracují s dětmi.
Takto v roce 2016 prošla rekonstrukcí tradiční
soutěž „Stezka písmáků“. Pracovali jsme
na metodice duchovní výchovy. Na základě
vyhodnocení předloňského neúspěchu jsme
napravili nedostatky a získali jsme titul
„Uznaná organizace“ od MŠMT. Celý rok
jsme se zamýšleli nad směrováním, kroko-

váním a důrazech KP, abychom zacílení naší
organizace uměli sdílet současným jazykem
a v současných kulisách (podmínkách).
Tak také vznikla „Vize 2021“, jež by měla
být vodítkem pro příští roky naší činnosti.
Velké úsilí jsme také zaměřili na přípravu
vzdělávacího modulu „MasterGuide“, protože
si uvědomujeme důležitost dobrého vzdělání
vůdců a rádců a také potřebu širšího zázemí
lektorů a koordinátorů. V příštím roce nás tak
čeká historicky první běh tohoto kurzu.
Chci proto poděkovat všem, kteří k práci
v Klubu Pathfinder přistupovali s chutí
a nadšením, nekonvenčně a kreativně, bez
ohledu na únavu nebo vlastní pohodlí,
s vědomím, že důsledky těchto osobních
investic se projeví až v řádu let.
Chci poděkovat všem, kteří s důvěrou podporovali činnost Klubu Pathfinder, a také
rodičům, kteří posílali nebo umožňovali svým
dětem účast na akcích, aktivitách a v oddílech. Děkuji patronům spolku, že svým vlivem
i svými financemi podporují naši činnost.
Děkuji všem, kteří naši činnost podporujete
finančním nebo materiálním darem.
Vy všichni se svým jedinečným způsobem
podílíte na snaze pomáhat dětem a mladým
lidem zorientovat se v hodnotách, pomoci jim
vykročit správným směrem, pootevřít dveře
do jiné než většinově sdílené reality života.
Do reality počítající s tím, že život má i svůj
duchovní rozměr.
Děkujeme!

Tato výroční zpráva byla schválena výkonnou radou Klubu Pathfinder dne 6. 6. 2017.

Mnoho akcí najdete ve fotogalerii: www.pathfinder.cz/foto/
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