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Úvodní

slovo
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 Rok 2018 je již dvanáctým rokem, který mohu jako 
předseda hodnotit. A právě z  této perspektivy mohu říci, 
že i v  tomto roce Klub Pathfinder neztratil schopnost jít 
vpřed, zkvalitňovat svoji činnost, přidávat do ní nové prvky, 
být v  pohybu. Zároveň však zůstal stabilním prostorem 
bezpečně nesoucím svoji jedinečnou vizi, se kterou před 
25 lety vznikl. A tou je být průvodcem dětí a mladých lidí 
na cestě objevování, určování a přijímání směru života, 
uvědomování si jeho plastičnosti včetně jeho křesťanstvím 

popsaného duchovního rozměru. To se děje díky 
osvojování si jedinečných dovedností a znalostí, 

uvědomování si vlastní spoluzodpovědnosti za 
svět, ve kterém žijeme, a přijetí aktivní role ve 

společnosti i ve společenstvích, jichž jsme 
součástí. Toto všechno je z velké míry dáno 

stabilní základnou vůdců, kteří se o svou 
zkušenost a také o své schopnosti a svůj 

čas dělí s dětmi ve svých oddílech, na 
táborech, při rozličných akcích. Tím 

nejcennějším jsou tedy dospělí lidé, 
kteří nesobecky dávají dětem 

ve svém okolí velký kus sebe.
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 Druhým důležitým prvkem pak je organizace ochotná se měnit 
podle potřeb oddílů a reagující na proměny ve společnosti, schopná záro-
veň srozumitelně a aktuálně předávat své poselství. V loňském roce jsme 
po třetí vydali Bibli pro Pathfindery, která je jedním z  identifikátorů naší 
organizace mezi ostatními skautskými spolky a zároveň úspěšně zpřístup-
ňuje křesťanskou spiritualitu současným dětem. 

 Třetí důležitý prvek vidím ve snaze rozšiřovat naši základnu lektorů 
vzdělávacích programů a koordinátorů velkých akcí. V loňském roce proto 
vyvrcholil první kurz Masterguide, jehož cílem bylo vychovat skupinu právě 
takovýchto vedoucích. Současně jsme pokročili i v oblasti definování vnitř-
ních pravidel, bez nichž se rostoucí a obnovující se organizace neobejde. 
Zároveň je pro nás velkou výzvou vytvářet takové prostředí, aby se 
nám průběžně, aniž bychom ztratili svou identitu, dařila generační 
obměna vůdců. Vůdců, kteří nepřiloží ruku k  dílu jen 
na chvilku, ale takových, kteří převezmou štafetu. Jsem 
optimistou, že i tento velký úkol, který s  přibývajícím 
věkem naší organizace nabývá na důležitosti, doká-
žeme v následujících letech realizovat.

David Čančík – Dawy
předseda KP



O Klubu 

Pathfinder pilíře KP

KŘESŤANSTVÍ

SKAUTING
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 Zapsaný spolek dětí a mládeže Klub 
Pathfinder  je křesťanskou organizací  skaut-
ského typu původem z USA, která v České 
republice od 7. dubna 1995 navazuje 
na předchozí činnost v rámci Junáka, A-TOM 
nebo YMCA a která je součástí celosvětové 
organizace The Pathfinder Club. Cílem 
činnosti spolku je snaha podpořit rozvoj 
osobnosti mladých lidí, a to jak v oblasti fyzic-
ké, tak i duchovní a mravní, s důrazem 
na vytváření pozitivního vztahu k přírodě, 
společnosti i jednotlivým lidem v duchu křes-
ťanských zásad.



Co o nás říká

statistika?

+200
VĚTŠÍCH AKCÍ

+133
AKCÍ ODDÍLŮ

+11
VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

+34
TÁBORŮ

2 507
ČLENŮ

82
ODDÍLŮ
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Organizační

struktura

 Základními organizačními jednotkami jsou oddíly 
vedené dospělými vedoucími. Větší oddíly se dále dělí 
na družiny. Oddíly se dle místní příslušnosti sdružují 
v oblastech, kterých je 12. Oblasti pak tvoří sdružení – České 
sdružení Klubu Pathfinder a Moravsko-slezské sdružení 
Klubu Pathfinder. V čele oblastí stojí oblastní vedoucí, kteří 
společně s vedoucími příslušného sdružení tvoří výbory 
sdružení. Spolek jako celek vede mezi sněmy Výkon-
ná rada Klubu Pathfinder, ve které je 9 členů 
(3 členové předsednictva a po 3 zástupcích 
sdružení).

 Na činnost spolku v mezisněmov-
ních obdobích dohlíží Správní rada 
Klubu Pathfinder, která má právo 
jmenovat a odvolávat předsednic-
ctvo. Nejvyšším orgánem spolku 
je sněm, který se koná jednou 
za tři roky a mimo jiné jme- 
nuje většinu Výkonné rady 
KP a Správní rady KP.
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9 členů

DELEGÁTI

sněm

8 členů

SPRÁVNÍ RADA

David Čančík
Roman Buchtel
Lukáš Jureček

Petr Bujok
Jakub Fraj

Kateřina Neudertová Hellebrandová
Kamil Majer

Karel Strouhal
Roman Vyčánek

Mikuláš Pavlík
Marek Škrla

Vít Vurst
Karel Staněk

6 ČLENŮ 8 ČLENŮ

Roman Buchtel
Petr Bujok
Jan Mráček
Jakub Sotl

Michal Škulka
Tomáš Špác

Lukáš Jureček
Jiří Buroň

Pavla Gildeinová
Kamil Majer

Gabriel Skalka
Roman Vyčánek

Radek Kantor

VÝBOR ČS KP
KANCELÁŘ KP

Ingrid Zatroch
(do 11/2018)

Jakub Fraj 
(od 12/2018)

Stanislava Sotlová
Jaroslav Šlosárek

Jaroslav Bartoš
Pavel Pilbauer

Jiří Buroň
Jaroslav Šlosárek

7



České sdružení
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 Rok 2018 byl ve znamení vzdělávacích 
kurzů. Na unijní úrovni se podařilo dokončit kurz 
Masterguide pro vedoucí vedoucích. Většina 
z těch, kteří kurz dokončili,  se zapojila do realiza-
ce rádcovského kurzu v roli lektorů. Součástí 
rádcovského kurzu byl mimo dvou víkendů také 
týdenní tábor. Rádcovský kurz dokončilo 18 rádců. 
Z nich mám velkou radost, protože již v průběhu 
kurzu bylo vidět, že vědí proč na kurz přijeli, 
a že chtějí být pomocí v Klubu Pathfinder. Však 
také kurz nesl název #plus1, odkazující na myšlen-
ku udělat něco navíc, posunout se dál a výš, přidat 
něco ke svým vědomostem, dát něco navíc.
 
 V roce 2018 proběhl také vůdcovský kurz, 
který si kladl za cíl vychovat nové vedoucí oddílů 
nebo hlavní vedoucí táborů. Kurz se nesl v duchu 
výstupu na Natako Parvata, horu, která má vícero 
vrcholů – výzev, které je třeba zdolat. Nosnou 
myšlenkou kurzu bylo také to, že i když už 
se domníváme, že jsme na vrcholu, objeví se další 
výzva, další vrchol, a tak je třeba jít stále dál 
a nezůstat stát na místě. I v tomto případě mám 
radost, že se všichni z absolventů aktivně podílí 
na službě dětem. 
 
 O letních prázdninách proběhlo 15 táborů. 
Většina z nich se konala na jednom z našich čtyř 
tábořišť. To znamená, že patnáct týmů usilovně 
pracovalo na přípravě a pak na realizaci táborů. 
Jsem velmi vděčný  za každého z vedoucích nebo 
rádců, kteří jsou ochotni o prázdninách, leckdy 
v době vlastní dovolené, dát svůj čas a nadšení 
pro radost dětem. 

 I každoroční stavba tábořišť vyžaduje 
značné úsilí, a to nejen vedoucích, ale také rodičů 
a příznivců, kteří stráví několik dnů stavbou a pak 
také minimálně neděli bouráním. Za všechny 
obětavé pomocníky jsem vděčný. Aktuálně 
máme tábořiště nad Vimperkem, u Konstantino-
vých Lázní,  u Raspenavy a v Dolanech u Luže, 
tedy na všech světových stranách v naší republi-
ce. 

 K naší činnosti neodmyslitelně patří 
každotýdenní oddílové schůzky. A zde jsem velmi 
rád za vedoucí oddílů, kteří se týden co týden 
na schůzky připravují a vymýšlí, jak zaujmout 
virtuální generaci a směrovat ji k opravdovým 
hodnotám a ke kvalitnímu nesobeckému životu. 

 Věřím, že má smysl věnovat se výchově 
dětí, být u toho, když se rozdávají karty pro 
budoucí život, mít možnost rozdělit se o svůj 
pohled na svět, být dětem ukazatelem dobrého 
směru pro jejich život.  Poslední myšlenka míří 
k Pánu Bohu s poděkováním za jeho vedení 
a ochranu při všem co v Pathfinderu děláme. 

Roman Buchtel – Růža
místopředseda KP



Akce ČS

Robinzonáda

Múzička

Vzdělávání

Během Robinzonády se path-
findeři obvykle zdokonalují ve 
skautských a fyzických doved-
nostech. Na této jarní akci se 
každoročně setkává více než 

sdružení.

běh vůdcovského i rádcovské- 
ho kurzu pro budoucí vedoucí 

končilo více než 20 nových 
vůdců a rádců.
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               5 OBLASTÍ
 
• Divoký západ      • Východní vítr      
• Jižní kříž         • Zlatý střed
• Severní hvězda

Múzička je akcí, která je věnová-
na rozvoji talentu mladých 
pathfinderů. Je to příležitost, při 
které je možné vyzkoušet si něco 
nového. Součástí akce jsou ruzná 
vystoupení z oblasti zpěvu, 
recitace či tance. Účastníci také 
mohou přivézt svoje obrázky.



Moravsko-slezské 

sdružení
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 To, na co se opravdu těším po každé akci 
s dětmi, rádci, či vedoucími, je, když si sednu 
k počítači a začnu listovat právě staženými foto-
grafiemi. A nejvíc mám rád momentky, z nich 
častokrát dokážu vyčíst, jak se jim akce líbila, jestli 
jsme je oslovili a zda se nám podařilo vtáhnout je 
do her a aktivit. Prostě a jednoduše lze na jejich 
tvářích vidět, zda byli šťastní, zda se nám podařilo 
naplnit jejich potřeby. Což mi připomíná jeden citát 
T. Bodetta: „Člověk potřebuje jen tři věci, aby byl 
na světě skutečně šťastný: někoho, koho by milo-
val; něco, co by dělal; něco, v co by doufal.” Rád 
bych se tedy při vzpomínce na rok 2018 zaměřil 
právě na tyto tři myšlenky.

1. Mít někoho rád
Dobrá parta je základ, je to často důvod, proč se 
někde cítíme dobře a proč se těšíme na další akci. 
Ale skutečná láska či zájem jeden o druhého 
nemusí být vidět hned na první pohled. A tak mezi 
mé nejsilnější zážitky roku 2018 patří okamžiky, 
kdy si děti dokážou vyjádřit podporu uznáním 
vlastní chyby, kdy čtu dopisy dětí dětem, které se 
žel ocitli v nemocnici místo na táboře, nebo kdy se 
děti nadchnou pro aktivitu napsat některému 
z dospělých s cílem vyjádřit mu lásku a vděčnost. 
Jak nádherné je pak slyšet dojaté babičky, dědečky, 
sousedy, tety a strýce, že se chlubí takovým vzác-
ným psaním. Jsem pak velmi hrdý na naše děti.

2. Něco dělat
Znáte ten pohled na dítě s vystrčeným jazykem, 
jak se urputně snaží něco poskládat, namalovat, 
či vyrobit? Pokud ano, chci vám, alespoň 
ze své zkušenosti z vzdělávacích kurzů říci, že my 
dospělí vypadáme při soustředění úplně stejně. 
Vyrobit něco krásného či funkčního, uvázat šest 
uzlů bez chyby, rozetnout jednou ranou poleno 
- to vše naplňuje radostí, protože si uvědomuje-
me, že jsme něco dokázali, že můžeme být 
užiteční pro druhé, že druhým něco přinášíme. A 
tak to další, co jsem v minulém roce obdivoval, 
bylo nadšení a chuť něco dělat, být aktivní, nese-
dět někde s telefonem, ale užívat si prostředí, 
party a příležitosti.

3. V něco doufat
A na závěr to nejkrásnější, na co vzpomínám. 
Jsou to okamžiky diskuzí a zamyšlení nad hodno-
tami, nad tím, co nás převyšuje, nad Bohem 
a jeho mocí: třeba emotivně silné povídání 
o modlitbě a komunikaci s Bohem pod oblohou 
plnou hvězd na rádcovském kursu, či SMS 
od účastníka projektu PTD, který místo tradiční 
mobilní hry před usnutím začal otevírat Bibli 
a hledat v ní myšlenky, které by jej oslovily. Jsem 
vděčný za to, že se i v tomto roce několik 
mladých lidí rozhodlo uzavřít smlouvu s Bohem 
v podobě křtu a veřejně tak vyznat přijetí křesťan-
ských hodnot ve svém životě.

Lukáš Jureček
místopředseda KP



Múzička

Helfštýn

PTD Pathfinder

oslavné bohoslužby, kde je 
možné vzájemně se inspirovat.

a Slezska trénují oslavná 
vystoupení, která jsou součástí 
sobotního programu.

Největší akce Moravsko- 
slezského sdružení probíhá 
na jaře a pravidelně se jí účast-
ní více než 300 účastníků.

Relaxačně-motivační akce 
Pošli to dál pro mladé lidi 

-
finder. Během několika setkání 
se účastníci můžou zamýšlet 
nad hodnotami, které vyznávají, 
a nad svým budoucím 
směřováním.

               7 OBLASTÍ
 
• Bobří stezka • Jantarová stezka 
• Hornická stezka • Krasová stezka
• Horská stezka • Vlčí stezka  
• Horácká stezka
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Další velké akce

Stezka Písmáků
 Stezka písmáků je soutěž ve znalostech Bible, kterou 
již tradičně spolupořádají Junák — český skaut a Klub 
Pathfinder. Soutěž probíhá dvoukolově — první kolo se koná 

ke druhému kolu v Praze. Soutěžící, kteří projdou 1. kolem,
získávají zelený odznak soutěže, ve 2. kole „vyhrávají“ červe-
ný odznak soutěžící, kteří dosáhnou potřebného limitu bodů, 
avšak v tomto finálovém kole si všichni bez rozdílu vyberou 
pěknou knížku. Soutěžit mohou jak jednotlivci, tak i skupiny 
(týmy), a to celkem ve třech věkových kategoriích pro děti 
a mládež, ve čtvrté kategorii dospělých soutěží pouze 
jednotlivci:

• kategorie N (nejmladší) — do 10 let včetně
• 
• 
• kategorie P (pokročilí) — od 18 let výše

o událost, která se koná jednou za více let a která připomíná 
obrovský tábor. Každé čtyři roky se snažíme organizovat 

republiky. Stejně tak navštěvujeme každé čtyři roky Campo-

12
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Kdo jsme
Organizaci tvoří členové a příznivci napříč všemi věkovými kategoriemi:

KOLIBŘÍCI
(6–10 let)

MASTERGUIDE

BROUČCI
(4–6 let)

PATHFINDEŘI
(11–15 let)

RÁDCI
(15–18 let)

VŮDCI
(18+ let)

OLD PATHFINDEŘI
(40+ let)

Kolibříky se stávají všechny 
děti mladšího školního 

věku. Kolibříci jsou 
zvídaví 

a neustále v 
pohybu.

Titul masterguide je určen těm, 
kdo vedou vzdělávací kurzy 

v Klubu Pathfinder nebo 
se jinak významně
podílejí na chodu 

organizace.

Rádcem se může stát každý 
dospívající ve věku 15-18 

let po absolvování 
rádcovského 

kurzu.

Broučci 
jsou děti 

předškolního 
věku, které již 

navštěvují družinové 
schůzky a mají o Pathfinder 

zájem.

Pathfindeři 
jsou děti 

staršího školního 
věku. Vyhledávají 

vztahy s vrstevníky 
a společné zážitky z akcí. 

Pathfinderem se stává ten, 
kdo složí slib pathfindera.

Vůdci jsou osoby starší 18 let. 
Vůdcem se člověk stává po 

absolvování vůdcovského kurzu. 
Vůdce se podílí na vedení dětí a 

podpoře rádců, může mít vlastní oddíl 
a také se může stát vedoucím oblasti.
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Oldpathfindeři jsou ti, kteří se 
alespoň 10 let aktivně věnovali 

práci v Klubu Pathfinder. 
Jsou oporou všem 
mladším vedoucím, 

kteří přebírají 
vedení 
oddílů.



Výchova
 Prostřednictvím pravidelných schůzek, 

víkendových akcí, sportovních akcí, turistických 

výprav do přírody a letních táborů spolek realizuje 

rozmanité zájmové aktivity zaměřené na smyslu-

plné využívání volného času dětí a mládeže. 

Kromě aktivit připravovaných speciálně pro regis-

trované členy organizuje spolek také zájmové 

a vzdělávací akce pro širokou veřejnost.

 
 Činnost Klubu Pathfinder probíhá celoroč-
ně. Během školního roku se děti a mladí lidé 
scházejí na schůzkách a účastní se akcí, které pro 

vrcholí celoroční snažení prostřednictvím letních 
táborů a společných Camporee.

Schůzky
Každý týden se oddíly scházejí na svých schůz-
kách. Náplň schůzek je rámcově definována 
v metodikách Klubu Pathfinder, ale bývá výrazně 
ovlivňována profesním zaměřením vedoucího 
a zájmy a potřebami dětí. Nosnými tématy mohou 
být život v přírodě, hudba a zpěv, sportovní hry 
nebo různé rukodělné činnosti. Tuto činnost 
mnohdy osvěžuje celoroční hra, která může být 
přípravou na letní tábor.

Akce
Jednodenní či vícedenní akce mívají podobu 
výletů na zajímavá místa, výprav do přírody, spor-
tovních programů, soutěží, závodů či rukoděl-
ných dílen.

Tři póly výchovy
Klub Pathfinder zakládá svoji činnost na třech pólech výchovy, které se by se měly 

nacházet  v rovnováze. Aktivity nabízené dětem Klubem Pathfinder rozvíjejí tělesnou, duševní 
a také duchovní stránku osobnosti.

    FYZICKÁ STRÁNKA

• výlety na zajímavá místa 
  či výpravy do přírody
• táborové činnosti
• sportovní hry a turnaje
• překonávání překážek 
  a výzev

       DUŠEVNÍ STRÁNKA

• 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 STRÁNKA

• vypravování biblických příběhů
• zpěv písní
• modlitba
• prostor pro osobní rozjímání
• vedení k morálním hodnotám 
  vycházejícím z křesťanství
•

14



vize 2021
   Budoucnost

Nad naší budoucností vážně přemýšlíme, a proto jsme vytvořili dokument s názvem 
Vize 2021

   Chceme...
• být rostoucí a živou organizací
• být otevřenou organizací a aktivně nabízet svou činnost vně církve
• být jednotnou organizací v rámci České republiky
• aktivně spolupracovat s partnerskou organizací na Slovensku Klub Pathfinder — Prieskumník

   Ve vztahu ke společnosti chceme...
• být v očích rodičů, církve i společnosti respektovanou a uznávanou organizací
• více spolupracovat s rodiči
• klást důraz na rozměr služby v naší činnosti

   V oblasti hospodaření chceme...
• rozšířit portfolium finančních zdrojů
• vést oddíly k zodpovědnému čerpání z rozpočtů

   V oblasti osobního rozvoje členů chceme...
• aktivně rozvíjet svůj duchovní život
• z dětí vychovávat platné členy společnosti a církve
• posilovat sounáležitost s identitou Klubu Pathfinder

   Našich dobrovolníků si vážíme, proto chceme...
• podporovat zapojení mladých vedoucích do dlouhodobé činnosti
• 
• efektivně mezi sebou komunikovat
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Vzdělávání

 Smysluplné využívání volného času dětí je hlavním 
posláním Klubu Pathfinder. Tato činnost je zajišťována vedoucími   

i během letních prázdnin. Pro jejich výchovu a vzdělávání byl 

rozvoj jejich schopností, znalostí i dovedností na různých úrov-

vyplývá, jeho absolventi, tzv. masterguides, by měli být připra -
veni na to, aby se stali vůdci vůdců, tedy lídry týmů 

oblastních sdružení oddílů. Na začátku prvního roční-
ku, který proběhl ve znamení skvělé spolupráce se 
slovenskou sesterskou organizací Klub Prieskum-
ník – Pathfinder o.z. a byl finančně podpořen 

se spíše než sprintu podobá maratonu, 
který ne každý dokončí, mohli jsme se 

nových masterguidů, kteří překo-
nali všechny překážky.

 

 Noví masterguidi absolvovali 
čtyři pětidenní prezenční setkání,
tři e-learningové moduly, mnoho teore-
tických i praktických úkolů i samo-
statné práce a všeho, co každodenní 
život přináší. Velkou radost nám dělá 
zejména to, že absolventi kurzu 

Kateřina N. Hellebrandová,
 vedoucí kurzu MG
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Vzdělávání v KP
je třístupňové:

Metodiky Klubu Pathfinder
Pro každou věkovou kategorii dítěte nabízí Klub Pathfinder jako podporu pro vedoucí oddílů a družin 
metodiku. Pro nejmladší děti je připravena metodika Broučci, pro děti mladšího školního věku metodika 
Kolibřík. Třemi stupni rozvoje pathfindera provází děti staršího školního věku stejnojmenná metodika. 
Řadu metodik týkající se náplně schůzek a komplexního rozvoje dětí rozšiřuje systém odborek, 
který umožňuje individuální rozvoj dětí v nejrůznějších oblastech. Před rokem byla také vydána nová 
metodika s názvem Cesta ke světlu aneb Sedm barev duhy, která přibližuje témata z oblasti duchovní 
výchovy a nabízí množství praktických návodů, jak s dětmi probírat duchovní témata.

Další formy podpory
Klub Pathfinder svým členům také nabízí možnost půjčit si různé vybavení, které mohou využít při práci 
s dětmi. Spravuje také 4 vlastní tábořiště, na kterých se odehrávají letní tábory. Pro vedoucí je každý rok 
pořádáno výroční setkání. Pro absolventy rádcovského kurzu bývá pořádáno závěrečné zážitkové setká-
ní. Tento rok se čerství absolventi vydali sjíždět řeku Ploučnici.

Vzdělávání a podpora vedoucích
Skvělou příležitostí pro neformální setkání vedoucích jsou tzv. speciály, které se konají na různých netra-
dičních místech.

RÁDCOVSKÉ KURZY

vzdělávání pro
mladší vedoucí

VŮDCOVSKÉ KURZY

vzdělávání pro vedoucí oddílů, 
hlavní vedoucí akcí a táborů,

vedoucí družin

INSTRUKTORSKÉ KURZY
 (MASTERGUIDE) 

vzdělávání pro 
instruktory a činovníky
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Historie

1994 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

1995
 Založení oblastí Severní hvězda a Zlatý střed
 První tábor Zlatého středu

1996 Registrace prvních oddílů, na konci roku je jich už 51
 První vůdcovský kurz, který absolvovalo 20 vedoucích
 První Sněm Klubu Pathfinder na Slovensku
 K dispozici je metodika Stupně zdatnosti pro pathfindery
 Vychází první zpěvník Klubu Pathfinder

1997

1998 První rádcovský kurz

2000 Spuštěny první webové stránky KP

 
 
 
 

 
 

 
 

1996

1995

1994
 

1997

1998

2000

Klub Pathfinder vzniká v ČR jako samostatná organizace. Navazuje na předchozí aktivity Junáka, 
A-TOM, YMCA a činnost lokálních křesťanských skupin dětí a mládeže. Klub Pathfinder se stává 
součástí celosvětové asociace Pathfinder Club. Paralelně vzniká organizace Klub Pathfinder — 
Prieskumník na Slovensku. Obě organizace zůstávají v kontaktu a spolupracují dodnes na mnoha 
společných akcích.
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2002 Vychází revidované vydání zpěvníku pro pathfindery

2003 Vychází první skripta pro vůdcovské kurzy

2004 Vstup do České rady dětí a mládeže

2005 První zážitkový vůdcovský kurz s názvem Barvy všechny

2007 Začíná diskuze o nových metodikách

2008 Sněm schválil úpravu znění zákona Klubu Pathfinder

2009 Vytištěna první Bible pro pathfindery (ekumenický překlad)

2009 Vytištěna první metodika z nové řady nesoucí název SRP – Svišť, Rys a Puma

2010 Spuštěn webový portál pro děti – Bezvacity

2011 Vytištěna nová metodika – Kolibříci

2012 Vydán třetí díl zpěvníku Klubu Pathfinder
 Spuštění nového webu a Reginy (registračního systému pro oddíly)
2013 Vydána další Bible pro pathfindery (Slovo na cestu)
 Spuštěny nové interní stránky pro vedoucí
2014 Vydán nový systém odborek

2015 Vytištěna nová metodika – Broučci

2016 První běh PTD Pathfinder

2017 Vydána nová metodika duchovní výchovy Cesta ke světlu aneb Sedm barev duhy
 První běh instruktorského kurzu Masterguide

2002

2003

2004

2005

2007

2008

2009

2009

2010

2011 

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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Hospodaření

NÁKLADY

NÁKLADY

Potraviny
Materiál

Služby

Cestovné

Mzdy

Odpisy

Ostatní

Akce 
MSS KP

Akce
ČS KP

Oddílový
materiál

Ostatní

Vzdělávací
akce

Tábory

Akce
mládeže

Oddílové
akce Náklady

ústředí

Masterguide
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VÝNOSY

VÝNOSY

Členské
poplatky

Účastnické
poplatky

Dotace
a granty

Dary

Nájmy
Ostatní

ČS CASD — mládež
ČS CASD — děti

CASD

Dary vedoucí

Ostatní
výnosy

MŠMT

MSS CASD

Erasmus+

Dotace — města
SZ CASD — mládež
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Hospodaření

AKTIVA

Zásoby         569,00 Kč   Výsledek hospodaření           -70,00 Kč

Pohledávky           141,00 Kč  Nerozdělený zisk,            616,00 Kč
        neuhrazená ztráta min. let 

PASIVA

NÁKLADY

Ostatní náklady           10,00 Kč

Odpisy          137,00 Kč

VÝNOSY

Zjednodušená rozvaha (v tis. Kč) k 31. 12. 2018

Zjednodušený výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč) k 31. 12. 2018

Výrok Revizní komise
Revizní komise se zabývala kontrolou předloženého účetnictví za rok 2018. Počáteční stavy k 1. 1. 2018 jsou 
převodem z účetnictví roku 2017 k datu 31. 12. 2017. Revizní komise došla jednohlasně ke společnému závěru, že 
účetnictví Klubu Pathfinder za rok 2018 je vedeno kvalitně, přehledně a odpovídá provedeným finančním trans-
akcím v hotovosti i na bankovních účtech. Všechny transakce jsou podloženy řádnými doklady, které přijala 
účetní Klubu Pathfinder ke zpracování na základě souhlasu odpovědných vedoucích a předsedy Klubu Pathfin-
der. Revizní komise nemá žádné výhrady k předloženému účetnictví, dokladům a hospodaření Klubu Pathfinder 
v roce 2018. Závěry revizní zprávy přijala Správní rada Klubu Pathfinder na svém zasedání dne 6. 3. 2019.
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Patroni spolku

využívat pro zázemí oddílů sbory, sdílet materiály nebo využívat duchovenských pracovníků církve.

Mezi patrony spolku patří:

Církev adventistů sedmého dne
České sdružení CASD a Moravsko-slezské sdružení CASD

Patroni spolku ve stanovách: „Patronové spolku podporují činnost spolku 
podle svých možností materiálně, metodicky a duchovensky.“

     1 348 000,- Kč!
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Spřátelené a podporující 
organizace

Spolupráce s Junákem – českým skautem 

probíhá již od vzniku Klubu Pathfinder. Jde 

o možnost využívání skautských krojů, sdílení 

táborových základen nebo naši účast na 

jednáních Odboru duchovní výchovy. Výstupem 

naší spolupráce je pak soutěž ve znalostech Bible 

vzájemné spolupráce je zakotvena ve smlouvě 

o spolupráci.

Klub Pathfinder je členem ČRDM již od roku 2004. 
-

da. Kromě toho dlouhodobě využíváme široký servis, 
který pro nás ČRDM připravuje. K dispozici nám je 
několik druhů dotovaného pojištění, právní poradna 
nebo zastání ve věci dotací či problémů s legislativou. 
Od roku 2017 máme svého zástupce v Představenstvu 
ČRDM, což se dá považovat za signál, že Klub Pathfinder 
má v očích ČRDM velmi dobré jméno.

MŠMT podporuje Klub Pathfinder skrze dotace již 

mil. Kč. Míra této podpory je zesílena i tím, že je Klub 
Pathfinder nositelem propůjčeného titulu „NNO uznaná 

ministerstvo si je vědomo naší kvalitní a dlouholeté 
-

er nese jen několik dalších organizací a které zajišťuje 
i příslib budoucí finanční podpory ze strany státu.

organizací ADRA je logickým vyústěním snahy 
našich členů hledat příležitosti, jak být 
nápomocní svému okolí. Již několik let vzájem-
nou spolupráci ustanovuje smlouvou o spolupráci, 
na základě které pathfindeři participovali 

jejíž výtěžek jsme věnovali projektu Čalantika. 
Stejně  tak  jsme  se  podíleli  na  realizaci 
ADRAběhu.

To, že je Klub Pathfinder otevřenou organizací, která má chuť spolupracovat se svým okolím, je potvrzeno
kladný vztahem s Junákem, ČRDM či oceněním od ministerstva školství. Propojení KP s těmito organizacemi

okolí. Věřím, že nám toto směřování vydrží i do budoucna, protože už nyní sklízíme ovoce naší spolupráce 

Jakub Fraj, člen Výkonné rady KP

Junák – český skaut

Ministerstvo školství (MŠMT)

ADRA

Česká rada dětí a mládeže
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VYDAL:
Klub Pathfinder z.s.

Londýnská 623/30, 120 00 Praha 2
http://www.pathfinder.cz

E-mail: kancelar@pathfinder.cz

NA VÝROČNÍ ZPRÁVĚ SE PODÍLELI:
Roman Buchtel, David Čančík, Jakub Fraj, Kateřina N. Hellebrandová, Lukáš Jureček

Výroční zpráva za rok 2018 byla schválena Výkonnou radou Klubu Pathfinder dne 20. 6. 2019.
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