
Klub Pathfinder 
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

@KlubPathfinderwww.pathfinder.cz @klub_pathfinder





3 VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU PATHFINDER

Vážené čtenářky a čtenáři, 

ohlížím-li se za uplynulým rokem 2017 
v Klubu Pathfinder, vidím zejména 
osm desítek živých oddílů – vedoucích 
a dětí – kteří se pravidelně schází, aby 
ve spolupráci rostli v dobré občany 
a živé křesťany v obci, ve které žijí. 

Vidím spolupráci v rámci jednotlivých 
oblastí, která se projevovala zejména 
v realizaci víkendovek pro děti a  let-
ních dětských táborů. Kromě tradič-
ních velkých akcí, jakými jsou Múzičky, 
Robinzonáda, Helfštýn a podobně, jsme 
v tomto roce prožili společné Česko-
-slovenské camporee, které umožnilo 
nejen prohloubit nebo nově navázat 
kontakty se slovenskými pathfindery, 
ale i v dětech objevit hrdiny, tedy lidi, 
kteří nejsou pasivní k výzvám a problé-
mům kolem sebe. V roce 2017 se také 
zástupci všech oddílů setkali na Sněmu 
Klubu Pathfinder, obměnili jsme tedy 
své řídící orgány, výkonnou a správní 
radu a vedli diskusi o dalším směrování 
Klubu Pathfinder. Výsledkem bylo přijetí 
vize 2021. V oblasti metodické podpory 
vedoucích se podařilo dokončit a vydat 
metodiku duchovní výchovy „Cesta ke 
světlu“. V oblasti vzdělávání jsme otevře-
li úplně nový typ kurzu. Masterguide je 
vzdělávacím programem pro budoucí 
lektory vůdcovských a rádcovských 
kurzů nebo lídry v Klubu Pathfinder. 

Osobně vnímám Klub Pathfinder jako 
stabilní a fungující organizaci, což 
potvrdilo i MŠMT udělením titulu „NNO 
pracující s dětmi a mládeží, uznaná 
MŠMT“.  Za toto všechno chci poděkovat 
několika stovkám dospělých a dospívají-
cích dobrovolníků, kteří průběžně věnují 
svůj čas, schopnosti a zkušenosti vedení 
oddílů, vzdělávacím aktivitám, organiza-
ci akcí, přípravě materiálů a nebo různé 
podpůrné činnosti. Dík patří též církvi, 
MŠMT a řadě menších sponzorů a pod-
porovatelů, za to že svými financemi, 
radou a podporou přispěli a přispívají 
k rozvoji Klubu Pathfinder.  

David Čančík, 
předseda Klubu Pathfinder

Úvodní slovo
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Činnost Klubu Pathfinder

32
oblastních  

akcí

23
letních  
táborů

102
 lokálních  

akcí

ZÁKLADNÍ 
PILÍŘE

křesťanství, 
skauting, 
příroda

22 
LET

v ČR pracujeme  
od roku  

1995

2525
počet členů  

v roce  
2017

11 %
nárůst členské 
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2014
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 počet oddílů 

v roce  
2017
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Činnost Klubu Pathfinder

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Klub Pathfinder je křesťanská organizace skautského typu věnující se dětem a mládeži. V České republice 
působí již od roku od roku 1995 a je nositelem ocenění MŠMT za dlouholetou a kvalitní práci.  
Členská základna každoročně roste o 3–5 % a v tuto chvíli čítá více než chvíli čítá více než 2 500 členů 
sdružených v 81 oddílech.

1195
DĚTI 

do 15 let

278
RÁDCI 
do 18 let

375
MLADÍ  

VEDOUCÍ
do 26 let

2534
CELKEM  
ČLENŮ

686
VEDOUCÍ 

nad 26 let

Uznaná NNO pro práci  
s dětmi a mládeží 2017–2020
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Činnost Klubu Pathfinder

Činnost Klubu Pathfinder probíhá celoročně. Během školního roku se děti a dospívající schází  
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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Činnost Klubu Pathfinder

SCHŮZKY
Každý týden se oddíly schází 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 pořá-
daných přímo oddíly a 32 oblastních 
akcí, na kterých 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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Organizace Klub Pathfinder zakládá svoji činnost na třech pólech výchovy, které se by se měly nacházet v rovnováze.  
Aktivity, které nabízíme dětem, 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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VIZE

BUDOUCNOST
Kam směřuje Klub Pathfinder 
v následujících letech? V roce 2017 
byl na sněmu schválen dokument 
Vize 2021, který obsahuje akční plán 
organizace do následujících let.

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 se slovenskou  

 partnerskou organizací Klub   
 Pathfinder – Prieskumník

Ve vztahu ke společnosti chceme...
>> být v očích rodičů, církve i společ- 

 nosti respektovanou a uznávanou  
 organizací

>> více spolupracovat s rodiči
>> klást důraz na rozměr služby v naší  

 činnosti

V oblasti hospodaření chceme...
>> rozšířit portfolio 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 společ- 

 nosti a církve
>> posilovat sounáležitost s identitou  

 Klubu Pathfinder

Našich dobrovolníků si vážíme, 
proto chceme...

>> podporovat zapojení mladých   
 vedoucích do dlouhodobé činnosti

>> aby se dobrovolníci v Klubu   
 Pathfinder cítili docenění

>> efektivně mezi sebou komunikovat
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V roce 2017 jsme zažili…

SNĚM KLUBU PATHFINDER
V tomto roce se konal 10. sněm Klubu 
Pathfinder v Brně, na který přijelo 113 
delegátů. Sněm zvolil novou výkonnou 
a správní radu. Na tomto sněmu byli 
jmenováni dlouholetí lektoři vzděláva-
cích akcí masterguidy na základě praxe. 
Zde byl také představen dokument Vize 
2021, který obsahuje akční plán organi-
zace v letech 2017–2021. ČESKO-SLOVENSKÉ 

CAMPOREE 2017
Camporee 2017 ve svém 

názvu neslo výzvu „Staň se 
hrdinou v Boží síle!“ 221 účast-

níků z Česka i Slovenska se 
setkalo v Protivanově, aby se 
vzájemně poznali a seznámili, 
prožili na vlastní kůži příběh 
reformace církve a vyzkoušeli 

si různé netradiční sporty 
a rukodělné činnosti.

ROBINZONÁDA
Největší akcí roku 2017 v Českém 
sdružení byla Robinzonáda, na 
kterou přijelo 234 účastníků. Letošní 
Robinzonáda se nesla v duchu africké 
kultury, přátelství a spolupráce.
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V roce 2017 jsme zažili…

HELFŠTÝN
Akce Helfštýn se konala u Štramberku a účastnilo se jí 268 lidí. Název a zároveň heslo letošního ročníku znělo 
„V boží síle navzdory překážkám“. Hlavním hrdinou celého víkendu byl David Zeisberger. Tento Boží muž 
provázel děti celým programem a příběhy jeho dobrodružného života se staly i motivem her.

STEZKA PÍSMÁKŮ
Stezka písmáků je soutěž ve znalostech Bible, na jejíž 
organizaci spolupracujeme s organizací Junák – český 
skaut. První kolo probíhá online během celého roku, na 
druhé se ti, kdo postoupili, sjedou na podzim do Prahy. 
Cílem akce je podpořit děti v pravidelné četbě Bible.

MÚZIČKA
Múzička českého sdružení se koná každý rok v Salesiánském divadle v Praze 
a jde o přehlídku dětské umělecké tvorby. Letošní ročník navštívilo celkem 
160 účastníků.
Múzička v Moravskoslezském sdružení Klubu Pathfinder se konala v Brně 
a navštívilo ji celkem 131 účastníků.
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Pathfinderem v každém věku

BROUČEK
Broučci jsou děti před-
školního věku, které již 
navštěvují družinové 
schůzky a mají o Klub 
Pathfinder zájem.

KOLIBŘÍK   
Kolibříky se stávají všech-
ny děti mladšího školního 
věku. Kolibříci jsou zvídaví 
a neustále v pohybu.

PATHFINDER 
Pathfindeři jsou děti 
staršího školního věku. 
Pro tento věk jsou velmi 
důležité vztahy s vrstev-
níky a společné zážitky 
z akcí si děti pamatují celý 
život. Pathfinderem se 
stává ten, kdo se rozhod-
ne složit slib pathfindera.

RÁDCE
Rádcem se může stát 
každý dospívající ve věku 
15–18 let po absolvování 
rádcovského kurzu.
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Pathfinderem v každém věku

VŮDCE  
Vůdci jsou osoby starší 18 let. Vůdcem 
se člověk stává po absolvování vůdcov-
ského kurzu. Vůdce se podílí na vedení 
dětí a podpoře rádců, může vést vlastní 
oddíl a také se může stát vedoucím 
oblasti.

MASTERGUIDE  
Titul masterguide je určen těm, kdo 
vedou vzdělávací kurzy v Klubu Pathfin-
der nebo se jinak významně podílejí 
na chodu organizace. V současné době 
probíhá první kurz Masterguide pro 
vůdce z Česka a Slovenska.

OLD PATHFINDER  
Mezi Oldpathfindery patří ti, kteří se 
alespoň 10 let aktivně věnovali práci 
v Klubu Pathfinder a jsou starší čtyřiceti 
let. Někteří z nich se zasloužili o vznik 
organizace. Oldpathfindeři jsou oporou 
všem mladším vedoucím, kteří od 
nich přebírají zodpovědnost ve vedení 
oddílů a oblastí a pokračují v budování 
organizace.
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Vzdělávání a podpora vedoucích

RÁDCOVSKÉ KURZY 
Absolventi rádcovského kurzu konaného 
v minulém roce se v létě sešli při sjíždění 
řeky Ploučnice. 

VŮDCOVSKÉ KURZY
V moravskoslezském sdružení proběhl  
tento rok vůdcovský kurz. Kurz byl rozdělen 
do pěti prezenčních setkání a vzešlo z něj 
11 absolventů.
V českém sdružení se konalo víkendo-
vé motivační setkání pro budoucí zájemce 
o absolvování vůdcovského kurzu. 
Sjíždění řeky Dyje bylo skvělou příležitos-
tí pro absolventy vůdcovského kurzu 30+ 
se znovu setkat a sdílet svoje zážitky v roli 
vůdců. 

MASTERGUIDE
V únoru 2017 odstartoval kurz 
pro vůdce s názvem Master-
guide. Kurz vzdělává své frek-
ventanty v oblasti pedagogiky, 
vedení týmu, řízení lidí, ale 
i v seberozvoji a v duchovní 
oblasti. V tomto roce pro- 
běhla dvě prezenční setká-
ní a další dvě se budou konat 
v roce 2018. 
Absolventi kurzu budou při-
praveni na vedení vzdělávacích 
kurzů a podporování ostatních 
vedoucích ve svých oblastech. 
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METODIKY KLUBU PATHFINDER
Pro každý věkový stupeň nabízí Klub 
Pathfinder jako podporu pro vedoucí oddí-
lů a družin metodiku. Pro nejmladší děti 
je připravena metodika Broučci, pro děti 
mladšího školního věku metodika Kolibřík. 
Třemi stupni rozvoje pathfindera prová-
zí děti staršího školního věku stejnojmenná 
metodika. Řadu metodik týkající se nápl-
ně schůzek a komplexního rozvoje dětí 

rozšiřuje systém odborek, který umožňu-
je individuální rozvoj dětí v nejrůznějších 
oblastech. V roce 2017 byla také vydána 
nová metodika s názvem  Cesta ke svět-
lu aneb sedm barev duhy, která přibližuje 
témata z oblasti duchovní výchovy a nabí-
zí množství praktických návodů, jak s dětmi 
probírat duchovní témata. 

DALŠÍ FORMY PODPORY 
Klub Pathfinder svým členům nabízí mož-
nost zapůjčit si v půjčovně KP různé vyba-
vení, které mohou využít při práci s dětmi. 
Spravuje také 4 vlastní tábořiště, na kterých 
se odehrávají letní tábory.
Pro vedoucí připravujeme každý rok výroč-
ní setkání, absolventi rádcovských a vůd-
covských kurzů se většinou do roka a do 
dne mohou těšit na zážitkové absolventské 
setkání.
Skvělou příležitostí pro neformální sejití 
vedoucích jsou tzv. speciály, které se konají 
na různých netradičních místech. 

Vzdělávání a podpora vedoucích
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1994

2000

2004

2002

1995
7. dubna

1996

1997

2003
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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2010

2017

2008

2016

2014

2011

2005

2007

2015

2012

2013

2009

Vstup do  
České rady  

dětí a mládeže.

První zážitkový 
vůdcovský kurz 
s názvem Barvy 
všechny.

Začíná diskuse 
o nových metodikách.

Sněm schválil 
úpravu znění zákona 
Klubu Pathfinder.

Vytištěna první Bible pro pathfindery (ekumenický překlad).
Vytištěna první metodika z nové řady nesoucí název SRP – Svišť, Rys a Puma.

Spuštěn webový portál pro děti – Bezvacity.

Vytištěna další nová metodika – Kolibříci.

Vydán třetí díl zpěvníku Klubu Pathfinder.

Vydána další Bible pro pathfindery (Slovo na cestu).

Vydán nový systém odborek.

Spuštění nového webu a Reginy.

Spuštěny nové interní stránky pro vedoucí.

Vydána další nová metodika – Broučci.

První běh PTD Pathfinder.

Vydána metodika duchovní výchovy Cesta ke světlu aneb sedm barev duhy.
První běh instruktorského kurzu Masterguide.

CO JE TO REGINA?
Regina je registrační systém pro 
oddíly, který eviduje počet členů 
nebo přihlašování na akce.

Historie
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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 geogra-
fického rozmístění jsou sdružovány 
ve větších organizačních celcích – 
oblastech. Ty se pak soustřeďují do 
dvou sdružení. České sdružení se 
skládá z pěti oblastí, Moravskoslez-
ské sdružení ze sedmi. 

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

Šest členů výkonné rady je voleno 
sněmem, předseda a místopřed-
sedové 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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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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Hospodaření

celkem 
6 355 935 Kč

PŘÍJMY 
OBECNÝ PŘEHLED

ÚČ. POPLATKY
2 193 161 Kč

MŠMT
1 400 000 Kč

ERASMUS+
620 974 Kč

ČS CASD 
521 171 Kč

CASD
409 343 Kč

MS CASD
381 938 Kč

DARY A GRANTY – ostatní
210 965 Kč

DARY – vedoucí a oddíly
316 413 Kč

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
193 700 Kč ÚROKY

450 Kč

GRANTY – města
 77 520 Kč TRŽBY Z NÁJMU

30 300 Kč
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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
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Hospodaření

PŘÍJMY 
PEHLED DLE  

VELIKOSTI DÁRCŮ DÁRCI NAD 250 tis. Kč
3 333 426 Kč

ČS CASD
521 171 Kč

DÁRCI DO 35 tis. Kč 
326 129 Kč

DÁRCI OD 35 tis. DO 250 tis. Kč 
278 769 Kč

CASD
409 343 Kč

OSTATNÍ PŘÍJMY
2 417 611 Kč

celkem 
6 355 935 Kč
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Hospodaření

DÁRCI  
nad 250 tis. Kč  

(detail)

DÁRCI  
do 35 tis. Kč  

(detail)

DÁRCI  
od 35 tis. Kč  

do 250 tis. Kč  
(detail)

NADACE ČEZ
125 000 KčMŠMT

1 400 000 Kč

DROBNÍ DÁRCI
326 129 Kč

MĚSTO ČESKÁ LÍPA
57 769 Kč

ERASMUS+
620 974 Kč

ČS CASD
521 171 Kč

NADACE VIA
57 000 Kč

SBOR CASD PRAHA SMÍCHOV
39 000Kč

CASD
409 343 Kč

MSS CASD
381 938 Kč

celkem 
278 769 Kč

celkem 
3 333 426 Kč

celkem 
326 129 Kč
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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 

 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  150,16 Kč 
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Hospodaření

ZÁVĚR REVIZNÍ ZPRÁVY – KONTROLY 
HOSPODAŘENÍ KLUBU PATHFINDER 
V ROCE 2017 
Revizní komise se zabývala kontrolou 
předloženého účetnictví za rok 2017. Počá-
teční stavy k 1. 1. 2017 jsou převodem 
z účetnictví roku 2016 k datu 31. 12. 2016. 
Revizní komise došla jednohlasně ke 

společnému závěru, že účetnictví Klubu 
Pathfinder za rok 2017 je vedeno kvalit-
ně, přehledně a odpovídá provedeným 
finančním transakcím v hotovosti i na ban-
kovních účtech. Všechny transakce jsou 
podloženy řádnými doklady, které přijala 
účetní Klubu Pathfinder ke zpracování na 
základě souhlasu odpovědných vedoucích 

a předsedy Klubu Pathfinder.Revizní komi-
se nemá žádné výhrady k předloženému 
účetnictví, dokladům a hospodaření Klubu 
Pathfinder v roce 2017.

Závěry revizní zprávy přijala Správní rada 
Klubu Pathfinder na svém zasedání dne 
18. 4. 2018.

VÝDAJE 
DLE STŘEDISKA

VÝDAJE 
DLE ÚČELU MATERIÁL

3 221 146 Kč

ODDÍLY
1 840 991 Kč

CESTOVNÉ A SLUŽBY
2 356 960 Kč

MZDY 
406 249 Kč

     ODPISY 
212 269 Kč

OSTATNÍ
9 154 Kč

MASTERGUIDE
620 974 Kč

ODPISY
212 269 Kč

MSS KP
844 188 Kč

ÚSTŘEDÍ
1 156 044 Kč

ČS KP
1 531 312 Kč

celkem 
6 205 778 Kč

celkem 
6 205 778 Kč
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Patroni spolku

CÍRKEV SE NA CHODU KLUBU PATHFINDER PODÍLÍ 
PERSONÁLNĚ, MATERIÁLNĚ I FINANČNĚ.

Církev adventistů  
sedmého dne:  

409 343 Kč

České sdružení  
Církve adventistů  

sedmého dne: 

521 171 Kč

Moravskoslezské sdružení  
Církve adventistů  

sedmého dne: 

381 938 Kč

PŘEHLED DARŮ OD CÍRKVE V ROCE 2017:
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Patroni spolku

„Kořeny Klubu Pathfinder sahají do čtyři-
cátých let dvacátého století, kdy několik 
duchovních Církve adventistů sedmého 
dne založilo v americké Kalifornii první 
dětské oddíly pod tímto názvem. Brzy 
se tyto oddíly staly v Severní Americe 
pojmem, a tak v roce 1950 přijal nejvyšší 
orgán této církve Klub Pathfinder jako 
celosvětový program pro práci s dětmi. 
Není proto divu, že se i v České republice  
v roce 1994 stala Církve adventistů 
patronem nově formujícího se spolku 
dětí a mládeže a podporuje náš klub 
významnými finančními částkami, 
dobrovolnickou službou a metodicky. 
Církev tak obohatila tábornický program 
o duchovní rozměr práce s dětmi, který 

se stává výraznou přidanou hodnotou 
spolku. Rádi bychom proto i v této výroč-
ní zprávě  vyjádřili poděkování vedení 
církve i jednotlivým místním sborům za 
podporu a zázemí v roce 2017 pro řadu 
vzdělávacích projektů, regionálních setká-
ní,  československé Camporee a hlavně 
činnost jednotlivých oddílů.“

Lukáš Jureček,
místopředseda Klubu Pathfinder,

vedoucí oddělení dětí Moravskoslezského 
sdružení Církve adventistů sedmého dne
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Partnerské organizace

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR 
Dotace ve výši 1,4 mil. Kč   
Na základě kvalitní a dlouholeté činnosti uzavřel Klubu Pathfinder s MŠMT v roce 2017 
smlouvu o spolupráci, na základě které může Klub Pathfinder nést propůjčený titul  
„NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“. Jde o čestné označení, které s Klubem 
Pathfinder nese jen několik dalších organizací a které zajišťuje i příslib budoucí finanční 
podpory ze strany státu. 

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE 
„ČRDM poskytuje široký servis, který můžeme jako 
Klub Pathfinder od roku 2004 využívat. K dispozici 
nám je několik druhů dotovaného pojištění, 
právní poradna nebo zastání se ve věci dotací či 
problémů s legislativou. Za velký klad považuji 
politiku toho, že důležitý je i hlas malého spolku 
či vedoucího oddílu na kraji republiky, kterou razí 
současný předseda Aleš Sedláček. Nejen díky jeho 
filozofii považuji ČRDM za spolehlivého partnera, 
díky kterému můžeme dál růst. To, že od roku 2017 
máme svého zástupce v Představenstvu ČRDM, 
považuji za signál, že Klub Pathfinder má v očích 
ČRDM velmi dobré jméno.“

Jakub Fraj 
člen Výkonné rady Klubu Pathfinder,  

člen Představenstva ČRDM 
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Partnerské organizace

JUNÁK – ČESKÝ SKAUT
„Již od založení Klubu Pathfinder probíhá úzká 
spolupráce s Junákem – českým skautem. Významné 
je také písemné potvrzení vyjádřené v dohodě 
o vzájemné spolupráci, která nám umožňuje nosit 
skautské kroje, vzájemně si umožňujeme využívání 
tábořišť a základen za zvýhodněných podmínek 
a jsme otevřeni výměně metodických a dalších 
materiálů. Nejviditelnější je spolupráce v Odboru 
duchovní výchovy Junáka, kam na pravidelná setkání 
dochází i zástupce Klubu Pathfinder. Společně 
připravujeme soutěž ve znalostech Bible – Stezku 
písmáků. V roce 2017 proběhl již 18. ročník soutěže. 
Také jsme se jako pathfindeři podíleli na přípravě 
ekumenické verze Liliového kříže. Věřím, že tato 
spolupráce přináší oboustranné obohacení.“

Roman Buchtel
místopředseda Klubu Pathfinder,  

člen Odboru duchovní výchovy Junáka

ADRA
Klub Pathfinder spolupracuje s humanitární organizací ADRA mnoho let. V roce 2008 
byla tato spolupráce písemně potvrzena tehdejším ředitelem Janem Bártou ve formě 
společného prohlášení o spolupráci. Konkrétním výstupem bylo například zapojení 
pathfinderů do Velikonočních sbírek či ADRA běhu. V roce 2017 se pathfindeři 
z Českého sdružení KP podíleli na sbírce pro Nadaci ADRA v rámci akce Múzička.
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Další granty, dotace a dary

PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ I VŠEM DALŠÍM, KTEŘÍ NÁS PODPORUJÍ…
OSTATNÍ PŘÍJMY NAD 35 TIS. KČ

Erasmus+: 620 974 Kč 
(grant na realizaci instruktorského  
kurzu Masterguide)

Nadace ČEZ: 125 000 Kč  
(grant na realizaci akcí Robinzonáda 
a Múzička v Českém sdružení Klubu 
Pathfinder)

Město Česká Lípa: 57 769 Kč  
(grant na podporu místního oddílu)

Nadace VIA: 57 000 Kč  
(podpora aktivit v Moravskoslezském 
sdružení Klubu Pathfinder)

Sbor Církve adventistů sedmého 
dne Praha Smíchov: 39 000 Kč  
(dar na podporu místního oddílu 
a rekonstrukce klubovny)

DROBNÍ DÁRCI
Celkem: 326 129 Kč

Děkujeme všem, kteří nás nějakou 
formou podporují. Vážíme si jak 
podpory materiální, tak finanční, 
protože ani bez jednoho bychom 
nemohli dělat naši práci v  takovém 
rozsahu, jako děláme nyní. 

Největší díky patří všem dobrovolní-
kům, kteří se podílí na mravenčí práci 
naší organizace v  jednotlivých oddí-
lech během schůzek, akcí či táborů. 
Jejich odměnou jsou jen úsměvy 
dětí, se kterými pracují. Děkujeme za 
hodiny a hodiny vaší práce! 
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