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Základní 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 72 oddílů. 

Nejvyšším orgánem pak je členská schůze – sněm, který 
volí Unijní výbor KP (dnes se již nazývá Výkonná rada 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 31.12.2010 má klub Pathfinder celkem 2 726 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, vychází z myšlenkových základů 
Skautingu  a křesťanské Stezky.  

 
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: 

 

Občanské sdružení 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. Výše členských příspěvků je stanovena na 100,- 

Kč za rok. Hospodaření je každoročně kontrolováno revizní komisí volenou sněmem, 

kontrolními orgány poskytovatelů grantů, dotací a  sponzorů.  

 

Přehled příjmů a výdajů za rok 2010 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hospodářský výsledek za rok 2010 (v tis.):  18,00 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2010 

Výnosy (v tis.)  

tržby z prodeje služeb 2 296,00 Kč 

tržby z prodeje zboží 27,00 Kč 

sponzorské dary 2 135,00 Kč 

dotace - granty 1 099,00 Kč 

členské příspěvky 182,00 Kč 

úroky 3,00 Kč 

  

Výnosy celkem (v tis.) 5 742,00 Kč 

  
  

Náklady (v tis.)  

spotřeby materiálu a energie 2 122,00 Kč 

proadné zboží       -29,00 Kč 

opravy a udržování 72,00 Kč 

cestovné 369,00 Kč 

výdaje na reprezentaci 11,00 Kč 

služby 2 780,00 Kč 

jiné náklady 97,00 Kč 

příspěvky jiným organizacím 5,00 Kč 

odpisy 237,00 Kč 

mzdové náklady 60,00Kč 

Náklady celkem (v tis.) 5 724,00 Kč 



Přehled činnosti občanského sdružení Klub Pathfinder za rok 2010: 
 
1) Oddíl 

Také v uplynulém roce jsme kladli hlavní důraz na činnost oddílů. 
Uvědomujeme si, že právě na této úrovni se navazují dlouhodobé vztahy. 
Oddíl je prostorem pro pravidelnou a dlouhodobou výchovu děti. Tento 
důraz se proto v roce 2010 projevil zejména ve vydání metodiky „SRP“ 
pro práci s oddílem a také v investici do vzdělávacích a motivačních 
kurzů pro vedoucí oddílů (podrobněji viz níže). Samozřejmostí je také 
rozdělení finančních sdrojů tak, aby oddílová činnost měla dostatečné 
finanční zázemí na své materiálové potřeby i aktivity. V roce 2010 
bylo realizováno cca 3000 družinových schůzek. 

 
2) Akce oblastí, sdružení, celorepublikové 

Také v roce 2010 velmi dobře fungovala pomocná struktura oddílové činnosti, takzvané 
oblasti, na této platformě bylo plánováno a veskrze realizováno 74 společných akcí.  Jednalo 
se o aktivity v přírodě, sportovní, umělecké apod. Řada z nich obsahovala prvky služby 
v jejich různých odstínech. Tento typ aktivit je tedy prostorem pro spolupráci vedoucích, 
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 celého 
státu. Jejich cílem je podtrhnout základní důrazy Klubu Pathfinder, změřit svoje síly a 
schopnosti, navázat nová přátelství a kontakty. Těchto aktivit proběhlo 16. Účast na tomto 
typu akci je 100 – 900 účastníků. Kromě tradičních (tedy opakujících se) akcí se v tomto roce 
jednalo zejména o uspořádání camporee (setkání oddílů), kde jako hosté byli i Pathfindeři ze 
Slovenska a z Polska. V prosinci se pak jednalo o mezinárodní soutěž mladých umělců 
„Múzička“, která proběhla v Praze. 
 
3)  Tábory 

Vyvrcholením celoroční práce s dětmi a mladými lidmi je letní 
tábor. Jedná se ideální prostor pro intenzivní působení a výchovu. 
Zároveň je nejlepším místem pro upevnění vzájemných vztahů. 
V období letních prázdnin 2010 jsme organizovali na území celé 
republiky 23 prázdninových táborů pro děti organizované v našem o.s., 
ale také pro jejich kamarády, spolužáky a jiné zájemce. Kromě toho 
jsme uspořádali také týdenní kongres pro mládež a již zmiňované 
mezinárodní camporee oddílů.  

I nadále pokračujeme v dovybavování a provozu tábořišť Vimperk, 
Raspenava, Světlá nad Sázavou a 
Konstantinovy lázně. Prvně jmenované 
tábořiště bylo vybaveno elektrickou přípojkou. Všechny čtyři 
tábořiště byly po dobu letních prázdnin plně využity a sloužili 
dětem a mladým lidem. Kromě toho si pronajímáme tábořiště 
od ostatních organizací.   
 

4)   Vzdělávání 
V roce 2010 jsme realizovali kurz pro rádce, dále Vůdcovský kurz na Sázavě, dva 

vůdcovské speciály. Jeden byl zaměřen na vedoucí oddílů z Čech a proběhl v červnu na Lipně 
a druhý byl v Rumunsku, kde jsme měli společné soustředění s kolegy (vedoucími oddílů) ze 
Slovenska a z Rumunska. Měli jsme tak možnost se vzájemně inspirovat a vyměňit si 
zkušenosti. Kromě zmíněných kurzů a speciálů, jsme pořádali několik odborných nebo 
motivačních setkání vůdců a rádců v rámci jednotlivých oblastí.  

     
 
 

 



Přehled akcí Klubu Pathfinder v roce 2010 
 

Morava a Slezko 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



Čechy 
 
 

 
 

Mnoho akcí najdete ve fotogalerii: http://www.pathfinder.cz/3foto/g10.html 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



5)   Materiály a pomůcky 
 

SRP – metodika pro vedení oddílu 
Od září je k dispozici připravovaná 

a loni již testovaná metodika pro práci 
s oddílem. Materiál se skládá ze dvou 
částí. Je to metodická příručka pro vedoucí 
oddílů + sešit pro děti (členy oddílu) do 
kterého si budou poznamenávat svůj 
postup. Celý materiál j doplněn o nášivky 
a nálepky jako důkazy o splnění 
jednotlivých témat a stupňů. Metodika je 
zaměřena na věk 10-15 let. V současné 
době proto pracujeme na podobném 
materiálu pro mladší děti.  

 
 
WEB pro Pathfindery 
V loňském roce jsme dále aktualizovali obsah stránek pro děti s cílem vytvořit z nich 

užitečný a smysluplný portál pro křesťansky orientovanou skupinu děti, která však nebude 
nijak uzavřena dětem z jakéhokoli prostředí. Stránky slouží zejména dětem, kteří postrádají 
kontakt s hodnotově podobně orientovanými vrstevníky. Dále jako informační zdroj o 

společných akcích. 
V neposlední řadě jako 
prostor pro sdílení názorů, 
fotografií, videí a 
navazování kontaktů.  
Nacházejí se na adrese 
www.bezvacity.cz  

 
 
   

 
 
 
 

 
Závěr: 
 

Když hodnotíme uplynulý rok 2010, musíme s radostí a vděčností navázat na ta ohlednutí 
předchozí. Také v tomto roce se podařilo zdárně realizovat většinu plánovaných akcí a aktivit. 
Podařilo se také dokončit projekty a vize, které jsme pro toto období měli. Zejména tím 
myslíme metodiku SRP, ale i další. To co nás ale těší nejvíce jsou trvale přítomné desítky 
dospělých vedoucích a dospívajících rádců, kteří i v loňském roce věnovávali bez nároku na 
mzdu nemalý kus svého volného času, zkušeností a schopností ve prospěch dětí a mladých 
lidí. Těší nás rozzářené oči těch nejmenších a stálou přízeň dětí všech věkových kategorií. To, 
že rady přivádějí své kamarády a spolužáky, aby s nimi sdíleli aktivity Klubu Pathfinder, aby 
se rozdělili o svá přátelství. Děkujeme také Bohu, za jeho ochranu a inspiraci. Rodičům, za 
jejich podporu a motivaci dětí. Sponzorům za jejich trvalou finanční podporu podporu. 
 
V Praze  20.5.2011        David Čančík  
                  předseda o.s. Klub Pathfinder 

 
 
 

Tato výroční zpráva byla schválena na zasedání Výkonné rady Klubu Pathfinder dne 30.května 2011  


