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V neděli 23. března 2014 se do Prahy sjelo 68 
zástupců ze 75 oddílů Klubu Pathfinder v České 
republice, aby zhodnotili činnost Občanského 
sdružení KP, zvolili své zástupce do jeho vedení 
a vytyčili nové programové cíle do příštího, tříle-
tého, sněmovního údobí.

V následujícím vás chci informovat o tom nejdůle-
žitějším, co na Sněmu zaznělo:

Ze zprávy předsedy KP – Davida Čančíka 

Mám-li zhodnotit uplynulé sněmovní období, 
chci a musím začít od vás, a nejen od vás, účast-
níků tohoto sněmu. Vše, co lze o činnosti Klubu 
Pathfinder říci, vychází z  přesvědčení, odhodlání 
a práce stovek lidí. To, co se v uplynulém tříletém 
období událo, je výsledkem činnosti desítek vůd-
ců a rádců oddílů, organizačních týmů oblastních  
i velkých akcí a jednotlivých táborů, pracovních 
skupin připravujících podpůrné materiály, instruk-
torů jednotlivých vzdělávacích kurzů a motivač-
ních setkání, lektorů preventivních programů na 
školách, správců materiálu a jednotlivých tábořišť, 
sekretariátu, odborníků na grafiku, informační 
technologie, právo a ekonomiku. 

Je to práce českého i moravskoslezského výboru 
vedoucích oblastí, kteří koordinovali oddíly, akce  
a tábory ve svých oblastech. Je to samozřejmě  
i úsilí Výkonné rady a Revizní komise a jejich sna-
hy realizovat vytyčené cíle a projekty. Beze všech 
těchto lidí by byl Klub Pathfinder jen ideou a vizí. 
Díky vám všem mohu s  radostí konstatovat, že 
uplynulé tři roky nebyly prázdnými slovy, ale byly 
naplněny pestrou a intenzivní činností na desít-
kách nejrůznějších míst. 

Oddíly a oblasti, velké akce, tábory a cam-
poree

V  první řadě to jsou vedoucí oddílů a jejich rád-
cové, kteří v  uplynulém období připravili zhruba 
9 000 oddílových schůzek. V současnosti má Klub 
Pathfinder 75 oddílů. Z  toho 42 v  Českém sdru-
žení a 33 v Moravskoslezském sdružení. V nich je 
registrováno 1 689 členů. Z  tohoto počtu je 822 
dětí do 15 let, 176 dospívajících (tedy roverů), 245 
mladých lidí do 26 let a 446 starších členů, z nichž 
mnozí jsou aktivní vedoucí. 
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V posledních třech letech se otočil trend z předcho-
zího období a registrovaných členů opět přibývá, 
zároveň se snižuje rozdíl mezi počtem registrova-
ných členů a absolutním počtem členů. To vypoví-
dá o tom, že se členská základna méně proměňuje 
a je stálejší.

75 oddílů, to je tedy místo pravidelné práce 
s  dětmi. Vedoucí těchto oddílů se pak sdružují  
do 12 oblastí. Na této platformě bylo realizováno 
188 oblastních akcí pro děti a mládež a také 77 ofici-
álních táborů plus řada menších (oddílových). Toto 
vše bylo ještě doplněno o 66 velkých akcí organizo-
vaných pro jednotlivá sdružení nebo celý KP. Spolu  
se Slovenským KP jsme se pak v roce 2011 zúčastni-
li divizního camporee v Itálii a v roce 2012 připravili 
Múzičku v Trenčíně. Celkově se tedy jedná o tisíce 
realizovaných příležitostí pro děti, z  nichž většina 
proběhla na lokální úrovni. Práce oddílů a oblastí 
navíc zaručuje prostor pro vytváření hlubších vzta-
hů a je přístupnější a levnější pro děti – členy KP  
i jejich případné kamarády.

Společenská a nízkoprahová centra

V rámci KP pracují tři. V Praze na Londýnské pokra-
čuje projekt Společenského centra, které se věnuje 
pestré škále společenských, uměleckých i vzdělá-
vacích aktivit pro mladé, ale i pro ostatní věkové 
skupiny. V Třinci je to nízkoprahové centrum „Most 
přátelství“ a v  Chotěboři „Společenské centrum 
pro děti mladé i dospělé“.

Pod střechou KP fungují také 4 lektorky preven-
tivního programu zaměřeného na šíření informací 
v oblasti prevence nebezpečných jevů, bezpečnos-
ti a pravidel chování, a zdravého životního stylu. 
Ročně oslovily více než 50 škol a zrealizovaly na 
900 přednášek.

Vzdělávání

V  této velmi důležité oblasti, která generuje  
a podporuje vůdce a rádce oddílů, byl realizován 
rádcovský kurz v roce 2012 v ČS i MSS a dále čtyři 
rádcovské speciály. Pro dospělé byly realizovány 
vůdcovské kurzy. V roce 2011 to byl kurz 30+, v roce 
2012 kurz spojený se státní zakázkou a v roce 2013 
běžný VK. Kurzy absolvovalo 52 frekventantů. Kro-
mě toho se konal 5krát vůdcovský speciál v rámci 
jednotlivých sdružení a jednou společný speciál 
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ve Švýcarsku. V  loňském roce se tamtéž zúčastnilo 
pět lidí divizního setkání MasterGuide. V roce 2012 
jsme získali dvě státní zakázky na zpracování již 
zmíněného vůdcovského a rádcovského kurzu, 
které byly spojeny s jejich pilotní realizací. 

Pomůcky a prostředky

V uplynulém období jsme zpracovali metodiku Ko-
libřík pro mladší školní věk, dětský korespondenční 
kurz pro teenagery, vydali druhý typ Biblí pro path-
findery, tentokrát v překladu „Slova na cestu“. Biblí 
v  překladu ČEP jsme distribuovali 1 474 a v  pře-
kladu SNC 664. Zpracovali jsme odborky, připra-
vili Zpěvník pro pathfindery III., vytvořili nový web 
KP a interní stránky pro vedoucí a také registrační 
portál Regina. V posledních měsících jsme pak v ČS 
zřídili sociální fond a pro vedoucí oddílů otevřeli 
možnost vstoupit do telefonní sítě KP. Pravidelně 
vydáváme přílohu v časopise Advent. Kromě toho 
provozujeme flotilu raftů, kánoí a stanů k zapůjče-
ní pro oddíly. V ČS navíc spravujeme čtyři tábořiště, 
která využívají jednotlivé oblasti a oddíly na svoje 
tábory.

Hospodaření 

Z  pohledu hospodaření mohu konstatovat, že se 
v  uplynulém období dařilo vždy hospodařit s  vy-
rovnaným rozpočtem. To bylo možné díky štědré 
podpoře církve a také díky pomalu se snižující, ale 
stále výrazné podpoře ze státního rozpočtu. 

V loňském roce došlo k jedné výrazné změně, a tou 
byla rezignace dlouholetého hospodáře KP, který 
byl statutárním zástupcem dlouhých 18 let. Nyní 
tedy dochází k  novému nastavení v  této oblasti 
podpory činnosti v ČR.

Vztahy s okolím

V  této oblasti je Klub Pathfinder i nadále vnímán 
jako kvalitní a seriózní organizace pro práci s dět-
mi a mládeží. MŠMT nás pravidelně podporuje ze 
svého rozpočtu. Aktuálně to je 800 000 Kč ročně. 
Nadále spolupracujeme s  Junákem zejména na 
projektu „Stezka písmáků“, letos již po patnácté, ale 
i na dalších menších vzdělávacích aktivitách. Jsme 
aktivními členy ČRDM. Podílíme se také na spolu-
práci při přípravě mezinárodních camporee, která 
jsou organizována na Evropské úrovni, a velmi blíz-
ká je také spolupráce se Slovenským KP.

Jako velmi dobrou hodnotím spolupráci a podpo-
ru od Církve adventistů s. d., která je zjevná nejen 
v oblasti finanční, ale i v důrazech a prioritách, kte-
ré si církev na svých konferencích ve vztahu ke KP 
stanovila.

Smyslem veškerých výše popsaných akcí a aktivit je 
pootevřít dveře do jiné než většinově sdílené reali-
ty života. Do reality počítající s Hospodinem. Nako-
lik tato setkání proměňují životy dětí, na to neumí 
odpovědět žádná statistika. Můžeme konstatovat 
pouze to, že aktivit Klubu Pathfinder se dlouho-
době účastní naprostá většina dětí sborů CASD  
a také řada jejich kamarádů a spolužáků. Jsme tedy 
místem, které je přitažlivé, je inspirací a impulzem. 
Jsme spolupokladatelé základních kamenů. Jsme 
příležitostí k  navazování dobrých vztahů. To nej-
cennější je, že naše činnost, aktivity, plány a vize 
vycházejí z naší víry a vidění světa a života na něm. 
Je to tedy Bůh, který inspiruje, povolává, žehná  
a doplňuje naše snahy.

Naše vize do dalšího sněmovního období
Fungující oddíly…

Za Výkonnou radu KP Dawy 
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SMĚROVÁNÍ KP 2014–2017
• Fungující oddíly a oblasti jako základ KP
• Podpora vůdců a hodnoty jejich práce 
• Aktivní příprava nástupců
• Masterguide jako třetí stupeň vzdělávání KP
• Cílené a srozumitelné prezentování KP
• Revize velkých akcí (počty a zaměření)
• Metodika rozvoje duchovních kompetencí 
• Aktuální a přehledné sdílení informací
• Efektivní finanční podpora

Co z toho vyplývá pro:

Oddíly a oblasti

• Hledat prostor pro službu
• Více využívat metody postavené na moderních  
  trendech
• Vědomě si připravovat nástupce
• Vést rovery k rozhodnutí pro rádcovství
• Vytvořit oddílový projekt (mít za něco zodpo-    
  vědnost)
• Pracovat s rodiči (speciál pro rodiče)
• Pozvednutí hodnoty práce vůdců v očích církve  
  a rodičů

Vzdělávání

• Rádcovské a Vůdcovské kurzy více praktické  
  (reálné situace)
• Motivační speciály
• Lesní škola – celoživotní vzdělávání dospělých  
  vůdců (zaměřeno na odbornost)

• Masterguide – třetí stupeň vzdělávání produku- 
  jící lektory a koordinátory

Velké akce

• Jsou často nákladné – zvážit proto, zda naplňují 
  účel, a ne že je děláme z tradice
• Najít takové akce, které mají význam pro spo- 
  lečnou motivaci oddílů, dětí, vedoucích

Pomůcky

• Databanka biblických her
• Databáze celotáborovek
• Metodika rozvoje duchovních kompetencí

Komunikace 

• Lepší prezentace KP pro rodiče, pro sbory, 
  pro veřejnost
• Aktuální a přehledné informace na webu

Jiné 

• Právní servis
• Podpora společenských a nízkoprahových cen- 
  ter, centra preventivních programů a podob- 
  ných projektů
• Finanční podpora akcí a aktivit, které fungují

Za Výkonnou radu KP

Dawy 



Klub Pathfinder
oblast Olomouc – Jantarová stezka
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Naše oblast se nachází v zá-
padní části severní Moravy a je rozdělena čtyřmi 
okresy, a to Olomouc, Přerov, Prostějov a Šum-
perk. V současné době jsou aktivní oddíly na šes-
ti místech našeho kraje – Olomouci, Šumperku, 
Zábřehu na Moravě, Přerově, Hranicích a Štern-
berku-Hlásnici. Každý oddíl pracuje samostat-
ně. Občas dojde na setkání na oblastních akcích 
i s dětmi z jiných oddílů oblasti.

Jak se naše oddíly jmenují?
„Kamzíci“ – Olomouc, „Orlíci“ – Šumperk, „Pramen 
úsvitu“ – Zábřeh, „Vlčí smečka“ – Přerov, „Moudré 
sovy“ – Hranice a „Tukani“ – Šternberk-Hlásnice.
Proč jsme si dali název „Jantarová stezka“?

Nápad dát si tento název vznikal delší dobu a byl 
vybrán z  více návrhů. Na oblastní akci „Přežití“ 
v únoru 2006 na Oklukách jsme se dohodli na ná-
zvu naší oblasti „Jantarová stezka“. Důvod byl pro-
stý. Tento název není náhodný. Podle historických 
pramenů procházela touto oblastí v  dávných do-
bách obchodní trasa s jantarem od Baltského moře 
na jih. Jedna vedla zřejmě Kladskou kotlinou, přes 
Moravskou Třebovou a Bouzov do Malého Hradiska 
a dále na jih. Druhá přes Hranice a Lipník nad Beč-
vou a Olomouc také na Malé Hradisko a Protivanov. 
V současnosti u nás mají stejný název i cyklistické 
stezky vedoucí těmito oblastmi.

Už J. A. Komenský se zmiňuje, že v Malém Hradis-
ku se nachází myrrha – jantar. A vzpomínáte si, co 
přinesli, mimo jiné, králové malému Ježíši, když ho 
přišli navštívit?

Pokusili jsme se také o vydávání oblastního občas-
níku „Patfík“. Doufali jsme, že bude sloužit k  infor-
mování, propagaci a možné užší spolupráci oddílů 
naší oblasti v regionu a rozesílali jsme ho do všech 
sborů našeho kraje. Tímto jsme také chtěli moti-
vovat možné zájemce o práci v Klubu  Pathfinder. 
Nepodařilo se nám to v takovém rozsahu, jak jsme 
si představovali, a tak do budoucna k tomu uvažu-
jeme využívat webové stránky. 

Míváme tradiční oblastní akce:
„Vítání jara“, nově „Hlásnickou šlápotu“, víceden-
ní putovní výpravy, „Podzimní potlach“. Mimo to 
si také každý oddíl nezávisle organizuje své akce. 
Společně se pravidelně účastníme akce „Helfštýn“ 
nebo táborů organizovaných MSS.

Na přiložených fotkách si o nás můžete udělat plas-
tičtější představu. 

Kreuziger

Myšlenka na závěr :

„Kéž mohu někam vstoupiti,

odkudž bych mohl všudy býti v světě slyšán, 

volal bych tak: 

Proč, ó, činíte naopak, nesmyslní rodičové,

dítek svých sami zhoubcové,

statek časný jim shánějíce, 

zboží mysli nedbáte nic!“
J. A. Komenský



„MOUDRÉ SOVY“ HRANICE

„TUKANI“ ŠTERNBERK

„ORLÍCI“ ŠUMPERK

„KAMZÍCI“  OLOMOUC




