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Základní identifikační údaje: 
 
Název:   Klub Pathfinder 
 
Sídlo:    120 00 Praha 2, Londýnská 30 
 
Organizační struktura:  Nejnižší složkou je oddíl, vyššími složkami jsou oblasti a 

oblastní sdružení (Klub Pathfinder má dvě sdružení – České a 
Moravskoslezské, které jsou pak dále rozdělené na dvanáct 
oblastí, respektive 86 oddílů. 

Nejvyšším orgánem pak je členská schůze – sněm, který 
volí unijní výbor KP a ten řídí činnost občanského sdružení 
v období mezi sněmy. 

Statutárními zástupci Klubu Pathfinder jsou předseda  
(David Čančík) a hospodář (Richard Vlach). 

 
IČO:    62939211 
 
Datum vzniku:  7.4.1995 
 
Předmět činnosti:  Klub Pathfinder je nevýdělečnou právnickou osobou, 

která vyvíjí činnost v oblasti organizování volného času dětí a 
mládeže, rozvoje a výchovy jejich osobnosti v oblasti fyzické, 
duchovní a duševní s vytvářením pozitivního vztahu k přírodě i 
lidem v duchu křesťanských zásad. Ve své činnosti se zaměřuje 
také na boj proti drogám a alkoholu mezi mládeží a na 
handicapované a problematické jedince s národnostních menšin. 

 
Členská základna:  K 31.12.2008 má klub Pathfinder celkem 2631 členů 

z toho ve věku do 18 let 1189 členů, ve věku od 19 do 26 let 631 
členů. 

 
Historie sdružení:  Klub Pathfinder byl zaregistrován  7.4.1995 jako 

samostatně pracující občanské sdružení dětí a mládeže. Ve své 
činnosti navázalo na práci některých turistických oddílů 
organizovaných v TOM. 

 
Působnost:  Občanské sdružní Klub Pathfinder pracuje samostatně, 

zároveň je součástí stejnojmenné mezinárodní organizace dětí a 
mládeže a je také členem střešní organizace „ČRDM“. 

 

 
 
 
 



Základní ekonomické údaje: 
 
Přehled příjmů a výdajů za rok 2008 – viz příloha (výsledovka). 
 

Občanské sdružení Klub Pathfinder je neziskovou organizací, která získává majetek 
pro svou činnost z členských příspěvků, sponzorských darů a dotací. Podstatná část výdajů na 
činnost je kryta státními dotacemi MŠMT. Výše členských příspěvků je stanovena na 100,- 
Kč za rok. Hospodaření je kontrolováno revizní komisí, která je volena členskou schůzí.  
 
Přehled činnosti občanského sdružení Klub Pathfinder za rok 2008: 
 
1) Oddíl 

Pravidelné schůzky v klubovnách jednotlivých oddílů jsou základem činnosti našeho 
sdružení. Jejich forma je v různých oddílech různá, odvíjí se od toho co je tomu kterému 
vedoucímu blízké. Obsah a rozvojový cíl však je ve všech oddílech stejný. K tomuto 
účelu slouží nová metodika „Stupně Rozvoje Pathfindera“, kterou některé oddíly 
používaly v testovacím režimu. Důraz oddílového setkávání je položen na kvalitních 
vedoucích, kteří mohou být dětem pozitivními vzory. V roce 2008 bylo dle výkazu 
činnosti oddílů cca 3 500 družinových schůzek. 

 
2) Akce oblastí, sdružení, celorepublikové 

V rámci oblastí, tedy seskupení vždy zhruba 10 oddílů, jsme v uplynulém roce 
uspořádali 75 akcí. Cílem je podporovat navazování a rozvíjení vztahů mezi vrstevníky 
v kontextu motivačních a rozvojových programů. Jednalo se o aktivity v přírodě, 
sportovní, umělecké apod. Řada z nich obsahovala prvky služby v jejich různých 
odstínech. Tento typ aktivit je prostorem pro spolupráci vedoucích, o doplnění a 
dochucení běžné oddílové činnosti. Jednotlivých akcí se účastní 30-70 účastníků.  

Vedle oblastních akcí jsme uspořádali i několik setkání na úrovní sdružení nebo celeho 
státu. Jejich cílem je podtrhnout základní obsahové cíle Klubu Pathfinder, změřit svoje 
síly a schopnosti, navázat nová přátelství a kontakty. Těchto aktivit proběhlo 15. Účast na 
tomto typu akci je 100 – 900 účastníků.  

 
Místo Akce  oblastí 

Oblastní Severní 
Karneval 

akce ČS hvězda Eskymák 

    Vítání jara – starší 

    Vítání jara - mladší 

    Kuličkyjáda 

    Stavba tábořiště 

    Bobří desetiboj 

    Brtníky 

    
Vybíjená 

    Silvestr 

  Jižní Rallye 

  kříž Jarní nádech 

    Klokanní kapsa 

    Kecák 

    Budování tábořiště 

    Prachatický groš 

    Drsoň 

    Rampouch 

  
 

 



    Silvestr 

  Divoký 
Dětské setkání - KV 

  západ Rychlá kola II. 

    Stavba tábora 

    
Drakyáda 

    Klatovský byznys 

  Východní Sněženka 009 

  vítr Závětrná 

    Meditace 

    Dětský den 

    Zápisník 

    Předtábor 

    Puťák 

    Táborové retro 

    
Potlach 

    Slabikář vůdce 

    Výroční setkání VV 

    Zatoulaný míč 

    Silvestr pro rovery 

  Zlatý 12 klíčů 

  střed Florball 

    Předtáborové setkání -ml. 

    Mikulášský desetiboj 

    Setkání pro teenagery 

Oblatní  

Ostrava 

Dívčí fotbal Zuza-Cup 

akce MSS Okrskové setkání dětí 

  Regata 2008 

  oblastní tábor - Opava 

  Uzlařská soutěž 

  
Zpívánky Zábřeh - Múzička 

  

Brno 

Okrskové setkání dětí - Brno 

  Múzička 

  Okrskové setkání dětí - Tišnov 

  

Frýdek-Místek 

Adventura 

  Tatracup - Kopřivnice 

  

Jihlava 

Znojemský smeč 

  Proficup - stolní tenis 

  Okrskové setkání dětí Žďár n.S. 

  Hudební festival Vysočina 

  
Floorball Znojmo 

  Dětská bohoslužba 

  

Třinec 

Florbal turnaj 

  Atletika 

  Ligotský žralok 

  Smějící se lesy - brigáda 

  Okrskové KP 

  Zlatý volant - závody 

  Múzička 

  Olomouc Vítání jara 

 

 

 



  Olympiáda 

  
Podzimní potlach 

  Drakiáda - Zábřeh 

  Vánoční setkání 

  

Zlín 

Florbal 

  Slovácká třicítka 

  Múzička + Zlínské safari 

  Goliášův meč 

  Vítání léta 

 
 
3)  Tábory 

V období letních prázdnin organizujeme na území celé republiky řadu prázdninových 
táborů pro děti organizované v našem o.s., ale také pro jejich kamarády, spolužáky a jiné 
zájemce. V roce 2008 jsem uspořádali  23 táborů. Daří se nám držet i příznivou cenu, tak aby 
na tábory měli přístup i děti ze sociálně slabších rodin a z míst s vyšší nezaměstnaností. Z 
ohlasu dětí i jejich rodičů a ze stále vrůstajícího zájmu o námi pořádané tábory  je evidentní, 
že jejich kvalita je na velmi dobré úrovni, že na táborech se dětem líbí a rodiče je vnímají jako 
velmi užitečné.  

V současnosti provozujeme 4 tábořiště v krásné přírodě našich hor, která stále 
dovybavujeme. Kromě toho si pronajímáme tábořiště od ostatních organizací.   
 

LETNÍ TÁBORY - 2008  
 

Vedoucí tábora Místo konání Termín Typ Účetní 
označení 

Bušta Karel Královstvíčko u Vimperka 6.7. - 20.7. oblast JK 81001 
Michalec Ivan Hadovka 6.7. - 20.7. oblast DZ 81002 

Navrátil Zbyněk Brno-Slovenský kras Hron 6.7. - 20.7. oddílový - odd. 
001 81003 

Macoun Jan Jizerky 20.7. - 3.8. oblast SH 81004 
Hellebrandová 
Kateřina Královstvíčko u Vimperka 20.7. - 1.8. oblast ZS-starší 81005 

Šlosárek Jaroslav Hadovka 3. -18.8. oblast ZL 81006 

Borutová Jana Vimperk 3. - 17.8. oddílový - oddíl 
026 81007 

Zdražilová M. Mladkov 27.7. - 10.8. oblast ZS-
Aslan 81008 

Dlabaja Zdeněk Brtnice 27.7. - 8.8. oddílový - 
odd.109 81009 

Šlosárek, Králíková Žlutava - Žleby 13. - 20.7. oddílový - 
odd.112 81010 

Veverka Miroslav Nová Cerekev 26.7. - 3.8. oddílový - 
odd.123 81011 

Jelínková Hana Blatiny 6.-12.7. oddílový - 
odd.009 81012 

Tatar Pavel putovní tábor s koňmi 3.-10.8. 
oddílový - 
odd.039 

 
81013 

Harastejová Petra Níhov 20. - 27.7. oddílový - 
odd.064 81014 

Jureček Lukáš Bílý potok 10. -17.8. oblast OV 81015 
Bilan Vladimír Košařiska 29.6. - 6.7. oddílový - 81016 

 



odd.085 

Olszar Daniel Vítkov 10. - 21.8. oddílový - 
odd.057 81017 

Muzikářová Petra Peklo 6. - 20.7. oblast VV 81018 

Bartoš Jaroslav Jizerky 13. - 20.7. oblast ZS-
mladší 81019 

Kašpar Roman Mutyněves 3. - 13.7. oddílový - 
odd.058 81020 

Bucha Jan Tátenice 3. - 10.8. oddílový - oddíl 
008 81021 

Stehlíková Jana Tábor s koňmi 10. -17.8. oblast VV 81022 

Raszka Radim Anino údolí, Vítkov 27.7. - 8.8. oddílový - oddíl 
092 81023 

 
 
4)   Vzdělávání 

Klub Pathfinder věnuje velkou pozornost výchově a vzdělávání vedoucích a rádců. 
Systematický vzdělávací program pro vedoucí má dva stupně. Základní pro vedení oddílu, 
nadstavba pro vedení tábora. Po absolvování kurzu jsou pak vedoucí zváni ke každoročnímu 
vůdcovskému speciálu, který je dalším průběžným a specializovaným studiem. Pro 
dospívající je pak připraven rádcovský kurz. V roce 2008 jsme pořádali dva rádcovské kurzy 
a jeden kurz pro vedoucí starší 30 let. Kromě toho několik specializovaných doškolování. 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5)   Web pro děti 
 

V září roku 2008 jsme spustili internetové stránky pro děti. Jejich cílem není děti ještě 
více přitahovat k obrazovce počítače, ale spíše využít toho, že u ní i tak tráví mnoho času a 
nabídnout jim alternativu toho co na internetu dělají. Tyto stránky jsou prostorem 
k  prezentování se, komunikaci a bezpečnému seznamování se stejně zaměřenými  vrstevníky. 
Na stránkách je zaregistrováno více než 400 účastníků. Nacházejí se na adrese 
www.bezvacity.cz  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Závěr: 
 

 

  

http://www.bezvacity.cz


Rok 2008 byl opět rokem úspěšným. Realizovali jsme naprostou většinu plánovaných 
akcí a aktivit a také jejich cíle se dařilo dosahovat. Jsme velmi vděčni Bohu za to, že na žádné 
z našich akcí nedošlo k žádnému většímu zranění nebo úrazu. V uplynulém roce jsme 
nastartovali několik nových projektů, které mají za cíl podporovat kvalitní oddílovou práci 
vedoucích. Podařilo se zapojit řadu mladých lidí do konkrétních a specializovaných oblastí. 
Ohlas ze strany rodičů a dětí je stabilní, což se projevuje zejména v rostoucím počtu zájemců 
o naše oddíly, akce a tábory. I v dalším roce chceme v nastaveném směru pokračovat. 
Chceme i nadále pokračovat v hledání současných forem a jazyka ke srozumitelnému 
předávání hodnot současným dětem a mladým lidem. 
 
 
 
V Praze  31.5.2009 
 
         David Čančík  
                  předseda o.s. Klub Pathfinder 
 
 
 
 
 
 

Tato výroční zpráva byla schválena na zasedání unijního výboru Klubu Pathfinder dne 25.února 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha 1 



Přehled hospodaření 
Klubu Pathfinder 2008 
Výnosy (v tis.)   

tržby z prodeje služeb 
                          1 722,00 

Kč 

sponzorské dary 
                          1 727,00 

Kč 

dotace- granty 
                          1 572,00 

Kč 

členské příspěvky 
                             179,00 

Kč 

úroky 
                               21,00 

Kč 
    

Výnosy celkem (v tis.) 
                         5 221,00 

Kč 

Náklady (v tis.)   

spotřeby materiálu a energie 
                          1 855,00 

Kč 
opravy a udržování 3,00 Kč 

cestovné 426,00 Kč 
výdaje na propagaci 26,00 Kč 

Služby 
                          2 105,00 

Kč 
jiné náklady 155,00 Kč 

příspěvky jiným organizacím 5,00 Kč 
odpisy 346,00 Kč 

mzdové náklady 52,00 Kč 
Náklady celkem (v tis.) 4 973,00 Kč 

  

  

  rozdíl (hospodářský výsledek)                            248,00 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 


