
 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO  

 

SDRUŽENÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE 

 

KLUB PATHFINDER 
 

2011 

 

 

 

 

 



Slovo úvodem 

 

 Není snadné na několika listech papíru popsat tisíce hodin činnosti 

dobrovolníků, kteří věnují svůj čas, schopnosti a zkušenosti ve prospěch  rozvoje 

dětí ve svém dosahu. Nelze slovy popsat atmosféru vzniku a prohlubování 

přátelství. Okamţiky, kdy si děti a mladí lidé přisvojují na základě vybudované 

důvěry dobré zásady a přijímají vzory pro svá rozhodování. Vţdy to budou jen 

čísla a přehledný popis činnosti našeho občanského sdruţení. Jejich cílem však 

je umoţnit Vám udělat si celkovou představu o rozsahu a oblastech práce lidí 

sdruţených pod hlavičkou Klub Pathfinder.   

 

Kdo jsme 

 

Na světě je mnoho zajímavého, uţitečného, důleţitého, ale také zbytečného, nehezkého a nebezpečného. Není 

snadné se jako dítě nebo mladý člověk zorientovat a vydat se vţdy rozumným a bezpečným směrem. Občanské 

sdruţení Klub Pathfinder je tady proto, aby pomohlo dětem a mládeţi se základní orientací v ţivotě, aby jim 

umoţnilo objevovat nové obzory v oblasti vědění, schopností i víry. Klub Pathfinder sdruţuje ty, kteří chtějí ţít 

aktivní a zodpovědný ţivot vůči sobě i světu. Je prostorem pro bezpečné kladení otázek a hledání odpovědí. 

Zábava a tvořivost je pro nás cestou k hlubším cílům, kterými jsou formování charakteru, získávání dobrých 

návyků, osvojování si uţitečných schopností a přijímání přiměřené zodpovědnosti. To vše se děje prostřednictvím 

pravidelné oddílové činnosti, víkendových tematických setkání, celostátních srazů  

a letních táborů. Jedním z důleţitých úkolů je vyhledávání a podpora dobrovolníků, 

kteří se podílejí na činnosti sdruţení. Základem této podpory jsou kvalitní vzdělávací 

kurzy a průběţná motivační setkání. Občanské sdruţení koná svou činnost 

v celorepublikovém rozsahu. Členové se sdruţují v jednotlivých oddílech, které tvoří 

větší celky – oblasti, jichţ je v České republice 12.  

 

Naše aktivity jsou zaměřené i na neorganizované děti a mládeţ, jeţ tvoří 

nezanedbatelné procento většiny akcí. Nevyhýbáme se ani práci s dětmi ze sociálně 

vyloučených komunit a nebo s dětmi s hendikepy. Naše aktivity nejednou přesahují hranice České republiky, 

protoţe spolupracujeme s partnerskými organizacemi v okolních zemích. Na národní úrovni jsme aktivními členy 

ČRDM. Součástí našeho působení je také zřetelný postoj k alkoholu, drogám a důraz na zdravý ţivotní styl. 

Pravidelně spolupracujeme s dalšími obdobně zaměřenými občanskými sdruţeními, školami, jinými institucemi 

věnujícími se dětem a mládeţi a v neposlední řadě také s rodiči. 

 

Jak to všechno začalo 

 

Klub Pathfinder byl zaloţen jako nástupnická organizace dne 7. dubna 1995. Navázali jsme na předchozí 

aktivity v Junáku a asociaci TOM a na lokální činnost křesťanských skupin dětí a mládeţe. Zároveň jsme započali 

spolupráci s celosvětovou asociací Pathfinder Club zejména v rámci Evropy. Zpočátku naší existence jsme se 

soustředili zejména na zakládání jednotlivých oddílů, formování struktury a definování a rozpracování programu 

činnosti. Postupem času jsme realizovali různá setkání a aktivity, z nichţ se mnohé osvědčily a staly základem 

kaţdoroční činnosti. V následujících letech jsme se zaměřili na výběr, výchovu a vzdělávání vedoucích a širokou 

podporu tohoto typu dobrovolnictví. Mnoho úsilí jsme věnovali zpracování 

kvalitního obsahu vůdcovských a rádcovských kurzů. 

Postupně jsme vytvářeli aktivity a setkání tak, aby 

činnost byla z pohledu našich cílů vyváţená, 

srozumitelná a efektivní. V posledních letech se opět 

věnujeme obsahu činnosti s dětmi, aktuálnímu 

definování cílů a postupů a zároveň pokračujeme 

v mravenčí a nekončící práci ve vyhledávání a podpoře 

dobrovolníků, tedy morálních i kvalifikovaných vůdců 

oddílů a dalších spolupracovníků. 

 

 

 

 

 

 

 



Základní údaje: 

 

Název:    Klub Pathfinder 

 

Sídlo:    120 00  Praha 2, Londýnská 30 

 

IČ:    62939211 

 

Číslo účtu:   2400101213 / 2010  (Fio banka – transparentní účet) 

 

Kontakty (kancelář KP):  

Korespondenční adresa:  Peroutkova 57, 150 00  Praha 5 

 Telefon:   + 420 224 251 742 

 Mobil:    + 420 734 521 610 

 E-mail – sekretariát:  ingrid@pathfinder.cz     

 

Statutární zástupci:  

 Předseda David Čančík   cancik@pathfinder.cz  603 385 241 

 Hospodář Richard Vlach   klub@pathfinder.cz   602 285 135 

 

Výkonná rada: David Čančík   statutární zástupce, vedoucí KP pro Čechy 

   Richard Vlach   statutární zástupce 

   Lukáš Jureček   vedoucí KP pro Moravu a Slezsko 

   Kateřina Hellebrandová  

   Karel Bušta    

   Roman Buchtel   

   Jaroslav Šlosárek 

   Daniel Olszar 

 

Revizní komise: Jana Horáková 

   Roman Kašpar 

 

Sekretariát:  Ingrid Raszková 

 

Web master:  Viktorie Vlachová  Web – Bezvacity: Michal Tesař 

 

Redaktor přílohy časopisu Advent: Jana Dvořáčková 

 
Organizační struktura: Základní sloţkou je oddíl, vyššími sloţkami jsou oblasti a oblastní sdruţení (Klub 

Pathfinder má dvě sdruţení – České a Moravskoslezské, která jsou pak dále rozdělená na dvanáct 

oblastí, respektive 77 oddílů). Nejvyšším orgánem pak je členská schůze – sněm, který volí 

Výkonnou radu Klubu Pathfinder, a ta řídí činnost občanského sdruţení v období mezi sněmy. 

 

 
 

 
 

 

98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Aktivní 866 1265 1484 1298 1395 1347 1348 1356 1520 1674 1790 1740 1738 1683 

Celkem 1180 1531 1784 2052 2375 2017 1828 2262 2114 2285 2446 2249 2726 2845 
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Vývoj členské základny 
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Základní ekonomické údaje: 

 

Občanské sdruţení 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 kaţdoročně kontrolováno 

revizní komisí volenou sněmem, kontrolními orgány poskytovatelů grantů, dotací a sponzorů.  

 

 

Přehled příjmů a výdajů za rok 2011 

 

 

 2011 

Výnosy (v tis.)  

Trţby z prodeje sluţeb 2 721,00 Kč 

Trţby z prodeje zboţí 10,00 Kč 

Sponzorské dary 1 599,00 Kč 

Dotace – granty 1 058,00 Kč 

Členské příspěvky 172,00 Kč 

Úroky 16,00 Kč 

Jiné výnosy 4,00 Kč 

  

Výnosy celkem (v tis.) 5 580,00 Kč 

 

 

 

 

Náklady (v tis.)  

Spotřeby materiálu a energie 2 148,00 Kč 

Prodané zboţí 27,00 Kč 

Opravy a udrţování 63,00 Kč 

Cestovné 358,00 Kč 

Výdaje na reprezentaci 22,00 Kč 

Sluţby 2 693,00 Kč 

Jiné náklady 131,00 Kč 

Příspěvky jiným organizacím 5,00 Kč 

Odpisy 219,00 Kč 

Mzdové náklady 35,00 Kč 

Náklady celkem (v tis.) 5 701,00 Kč 

 

 

 

 

 

 

Hospodářský výsledek za rok 2011 (v tis.):    - 121,00 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přehled činnosti občanského sdružení Klub Pathfinder za rok 2011: 

 

1) Oddíl 

 

Základním prvkem je pravidelná oddílová činnost tvořená zejména schůzkami 

v klubovně. Obsah činnosti je určován zájmovým nebo profesním zaměřením dospělého vedoucího  

a také zájmy členů oddílu. Nosným programem můţe být ţivot v přírodě, modelářství, hudba a zpěv, počítačový 

krouţek a podobně. Všechny oddíly však mají společné jádro, které je definováno v programu „Stupně rozvoje 

pathfindera“ nebo v programu „Kolibřík“. Jedná se o metodické příručky pomáhající jednotlivým vedoucím 

rozvíjet a inspirovat děti a mládeţ ve všech základních stránkách osobnosti – vychovávat je k zodpovědnosti 

k sobě i ke společnosti. Tato činnost v klubovně je samozřejmě doplňována pestrou řadou jiných aktivit, výprav  

a výletů za poznáním. V roce 2011 bylo realizováno přibliţně 3 500 oddílových schůzek.  

 

2) Akce oblastí, sdružení, celorepublikové 

 

Další významnou činností jsou oblastní víkendová setkání. Tyto aktivity jsou vţdy tematicky zaměřené, často 

věnované konkrétní věkové skupině. Snaţí se být pověstnou šlehačkou na dortu, inspirací i motivací jednotlivých 

druţin. Víkendovky tak umoţňují spolupráci vedoucích v rámci oblasti, zvyšují rozhled a sociální kontakty dětí  

a mládeţe, přispívají k rozvoji osobnostních kvalit jednotlivců. Zmíněná setkání jsou zaměřena také  

na neorganizované děti a mládeţ. Tento typ aktivit je pak doplněn o setkání celorepubliková 

(nebo Česká a Moravská), která jiţ mají dlouholetou tradici. Jsou to například: Robinzonáda 

(akce zaměřená na ţivot v přírodě), Múzička (hudebně dramatická soutěţ), Mírák (ostravský 

festival mládeţe), Vločička – (víkend vědomostních soutěţí, ale i zimních radovánek) a řada 

dalších. Na této platformě bylo zrealizováno 57 oblastních akcí. Vedle nich jsme uspořádali  

27 setkání na úrovni sdruţení nebo celého státu. Také v roce 2011 velmi dobře fungovala 

pomocná struktura oddílové činnosti, takzvané oblasti. 

 

 Vedoucí oblastí v MSS    Vedoucí oblastí v ČS 

 

Zlín Jana Borutová  Severní hvězda    Jan Macoun 

Frýdek-Místek Martin Buroň  Divoký západ       Ivan Michalec 

Ostrava                  Radim Raszka  Zlatý střed            Roman Buchtel 

Jihlava                  Hanka Jelínková  Východní vítr        Pavel Mandl 

Třinec                    Daniel Olszar  Jiţní kříţ              Michal Škulka 

Olomouc                Josef Štěpánek 

Brno                     Václav Ţák 

 

3)  Tábory a camporee 

 

Vyvrcholením celoroční práce s dětmi a mladými lidmi je letní tábor. Jedná se o ideální prostor 

pro intenzivní působení a výchovu. Zároveň je tábor nejlepším místem pro upevnění vzájemných vztahů. 

V období letních prázdnin 2011 jsme zorganizovali na území republiky 29 prázdninových táborů pro děti 

organizované v našem o. s., ale také pro jejich kamarády, spoluţáky a jiné zájemce. Kromě toho jsme uspořádali 

také týdenní kongres pro mládeţ. I nadále pokračujeme v dovybavování a provozu tábořišť Vimperk, Raspenava, 

Světlá nad Sázavou a Konstantinovy Lázně. Všechna čtyři tábořiště byla po dobu letních prázdnin plně vyuţita  

a slouţila dětem a mladým lidem. Kromě toho si pronajímáme tábořiště od jiných organizací. Vrcholnou aktivitou 

loňského roku byla moţnost zúčastnit se Evropského setkání pathfinderů v Itálii. Na tomto setkání bylo více neţ 

2 500 pathfinderů z celého světa. Českou republiku na něm zastupovalo 50 dětí.  

 

4)   Vzdělávání a podpora 

 

V uplynulém roce jsme pořádali vůdcovský kurz 30 plus, který je otevřen frekventantům starším 30 let. 

Jednalo se jiţ o 3. turnus tohoto kurzu. Jeho cílem je získat mezi vedoucí oddílů právě tuto věkovou skupinu lidí, 

tedy lidí s jiţ pevnou orientací, zkušeností a lidí usazených, kteří pak dlouhodobě věnují svůj čas a schopnosti 

dětem nebo mladým lidem ve svém bydlišti. Kromě tohoto kurzu jsme uspořádali motivační setkání (speciál) pro 

rádce a také pro vůdce (absolventy některého z předchozích kurzů). Široce obsazen byl kurz Vytax, který je 

zaměřen na motivaci ke sluţbě a vede tak mladé lidi k objevení svých schopností a moţností, kterými pak 

dobrovolnicky slouţí v sobě blízké oblasti sluţby. Vedoucí na Moravě měli moţnost vyuţít nabídky školení 

věnovanému problematice oddílového účetnictví. Na závěr roku pak proběhla jednotlivá výroční setkání, která 

jsou opět prostorem pro vzájemnou inspiraci a motivaci.  



Přehled akcí Klubu Pathfinder v roce 2011 

 

Celostátní a mezinárodní 

 

CELOSTÁTNÍ A MEZINÁRODNÍ AKCE KLUBU PATHFINDER 

akce  místo dní účastníků poznámka 

VEDOUCÍ A RÁDCOVÉ 

Sněm KP  Česká Třebová 1 80  

Vůdcovský kurz 30 plus  Nymburk 3+3+2 25  

PRO DĚTI a MLÁDEŽ 

Bambiriáda      

Camporee EUD 
 

Itálie 12 125 
Společně s KP 
Slovensko 

Stezka písmáků  Praha 1 plus 350  

Kongres mládeže  Dlouhý 7 400 Spolu se Slováky 

 

Čechy 

 

AKCE KLUBU PATHFINDER V ČESKÉM SDRUŽENÍ 

akce oblast místo dní účastníků poznámka 

VEDOUCÍ A RÁDCOVÉ 

Rádcovský speciál ČS Ploučnice 1 7  

Vůdcovský speciál ČS Labe 3 8  

Výroční setkání ČS Praha 2 30  

Výroční setkání  Mládež Praha 3 25  

Vytax Mládež 
Nymburk 
Jesenice 

5 x 3 60 Vzdělávací kurz 

AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ – OBLASTNÍ 

Liberecká vločička ČS Liberec 3 100  

Robinzonáda ČS Vlastějovice 3 225  

Múzička ČS Praha 2 205  

Rychlá kola JK Č. Budějovice 2 30  

Eskymák SH Jablonec n. N. 3 30  

Sněženka VV Chotěboř 3 40  

Karlovarská pečeť DZ Karlovy Vary 3 30  

Karneval SH  3 20  

12 klíčů ZS Poděbrady 3 35  

Jarní nádech JK J. Hradec 3 35  

Volným pádem VV Česká Třebová 2 15  

Klokaní kapsa JK Příbram 1 50  

Kuličkyáda SH Mladá Boleslav 2 40  

Bobří desetiboj SH Česká Lípa 3 25  

Drakyáda JK Plzeň 1 25  

Retro VV Chotěboř 3 35  

Rychlá kola DZ Plzeň 2 30  

Groš JK Příbram 3 35  

Vybíjená SH Liberec 2 40  



Silvestr JK Strakonice 4 15  

Dětský silvestr VV  4 25  

Anděl Mládež Praha 3 150  

Krkonošské břevno Mládež Trutnov 2 40  

Toro – VČ Mládež  3 30  

Okr. – ZČ Mládež  3 25  

Horký tabubrambor Mládež Litoměřice 3 40  

Outdoorový víkend Mládež Liberec 3 20  

Demo víkend UP! Mládež Dlouhý 3 15  

Motosnění Mládež Liberec 3 50  

Deskovky Mládež Ústí nad Labem 2 30  

Země Živitelka Mládež Č. Budějovice 3 150  

Okr . JČ Mládež Volyně 3 25  

 

 

Morava a Slezsko 

 

AKCE KLUBU PATHFINDER V MORAVSKOSLEZSKÉM SDRUŽENÍ 

akce oblast místo dní účastníků poznámka 

VEDOUCÍ A RÁDCOVÉ 

setkání vedoucích – jih MSS Brno 1 15  

setkání vedoucích – sever MSS Frýdek-Místek 1 20  

rádcovský speciál MSS Jablunkovsko 3 10  

AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ – OBLASTNÍ 

Regata – sjezd Moravice Ostrava Moravice 1 15  

Tanec na podložkách Ostrava Ostrava 1 30  

Biblická soutěž Ostrava Ostrava 1 20  

Okrskové dětí Brno Brno 1 80  

Poklad ztraceného města Brno Brno 2 40  

Den pathfinderů Brno Brno 1 200  

Tatracup Frýdek-Místek Kopřivnice 2 120  

Volejbalový turnaj Frýdek-Místek Vojkovice 1 80  

Tajemství gen. Laudona Frýdek-Místek Nový Jičín 3 40  

Florbalový turnaj Třinec Třinec 1 50  

Atletika Třinec Třinec 1 50  

Smějící se lesy Třinec Třinecko 1 40  

Okrskové dětí Třinec Třinec 1 60  

Vítání jara Olomouc Olomouc 2 30  

Braníčko Olomouc Šumperk 2 25  

Vandr Olomouc Olomoucko 4 20  

Pálení prázdnin Olomouc Olomouc 2 30  

Dětská bohoslužba Olomouc Olomouc 1 70  

Slovácký flórbal Zlín Veselí n. M. 1 50  

Jarní tání Zlín Žlutava 3 40  

Slovácká třicítka Zlín Veselí n. M. 1 40  

Múzička Zlín Zlín 2 50  



Zlínské safari Zlín Zlín 2 60  

Goliášův meč Zlín Zlín 2 40  

Zlín-pong Zlín Zlín 1 30  

Proficup Jihlava Horní Cerekev 2 60  

Dětská bohoslužba Jihlava Horní Cerekev 1 70  

Babí léto na Vysočině Jihlava Žďár n. S. 3 30  

Hudební festival Vysočina Jihlava Jihlava 3 60  

Florbalový turnaj  Jihlava Znojmo 2 60  

Veletržní Brno Mládež Brno 3 250  

Mírák Mládež Ostrava 3 500  

Helfštýn MSS Buchlovice 3 220  

 

 

Tábory 

 

TÁBORY 

akce oblast místo dní účastníků 

Valašské Klobouky Zlín  7 25  

Ostrava – Mar. Hory Ostrava Písek 7 30  

Žďár nad Sázavou Jihlava  10 20  

Ostrava Radvanice Ostrava Žimrovice 7 35  

Bystřice nad Olší Třinec Tyra 7 40  

Veselí na Moravě Zlín  10 25  

oblastní Frýdek-Místek ml. Frýdek-Místek Vítkov/N. Jičín 7 40  

oblastní Frýdek-Místek st. Frýdek-Místek Vítkov 7 60  

Frýdlant nad Ostravicí Frýdek-Místek  7 25  

Horní Cerekev Jihlava Vltava 5 15  

Třinec – Lyžbice Třinec Vítkov 7 30  

Třinec – Most přátelství Třinec Vítkov 7 30  

Napajedla Zlín  10 25  

Zlín Zlín  4 15  

Brno – Pandy Brno  10 30  

Brno – Plejády Brno  14 20  

Brno – Dobrodruzi Brno  7 30  

Severní hvězda – mladší SH Raspenava 7 30  

Severní hvězda – starší SH Raspenava 14 10  

Divoký západ – mladší DZ Hadovka 10 35  

Divoký západ – starší DZ Hadovka 14 30  

Jižní kříž – mladší JK Vimperk 7 35  

Jižní kříž – starší JK Vimperk 12 25  

Hrozinky ZS Vimperk 10 25  

Penguins ZS Malý mlýnek 7 30  

Aslan – Poděbrady ZS Hadovka 10 25  

Východní vítr VV Malý mlýnek 14 30  

Vlastějovice VV Malý mlýnek 14 25  

Čáslav ZS Mladkov 14 25  



Mnoho akcí najdete ve fotogalerii: http://www.pathfinder.cz/3foto/g11.html 
 

 

5)   Materiály a pomůcky 

 

Kolibřík – metodika pro vedení oddílu 

Jedná se o obdobný materiál jako předloni zpracovaná metodika „SRP“. Tato 

je však zaměřena na mladší děti. Materiál se skládá ze dvou částí. Je to metodická 

příručka pro vedoucí oddílů + sešit pro děti (členy oddílu) Let kolibříka, do kterého  

si budou poznamenávat svůj postup. Celý materiál je doplněn o nášivky a nálepky jako 

důkazy o splnění jednotlivých témat a stupňů. Metodika je zaměřena na věk 6–10 let. V roce 2012 bude 

doplněna o komiks pro děti. 

 

WEB pro pathfindery 

V roce 2011 jsme pracovali na nových internetových stránkách KP. Věříme, ţe je brzy spustíme. Po osmi 

letech fungování těch předchozích se těšíme na nový moderní web. 

 

Hledání odpovědí 

Vypracovali jsme a uvedli do provozu elektronickou diskusi nad velkými tématy, které řeší nejeden 

mladý člověk. Diskuse má více rovin a mohou do ní vstupovat všichni, kteří mají o téma zájem. Zároveň má  

i svou důvěrnou formu s moţností klást neveřejné dotazy. Je umístěna na webu Bezvacity.cz.   

 

   

6)   Společenská centra 

 

 V Praze na Londýnské 30 pokračuje projekt Společenského centra, které  

se věnuje pestré škále společenských, uměleckých i vzdělávacích aktivit pro mladé,  

ale i pro ostatní věkové skupiny. Společenské centrum je spojené s kavárnou, která  

je prostorem k neformálním setkáním lidí. Základním obsahem činnosti společenského 

centra je pořádání koncertů, vystoupení, cestopisů, odborných přednášek nebo 

filmových večerů. V roce 2011 uspořádalo SC 86 akcí, 11 gospelových koncertů  

a 30 akcí podpořilo. 

 Nové společenské centrum „Most přátelství“ vzniklo v Třinci. Z iniciativy místního oddílu a s podporou 

tamní radnice vznikl projekt zaměřený na volný čas dětí a mládeţe z okolní sociálně slabší společnosti. Cílem 

kreativních, rukodělných a sportovních činností je aktivně působit v prevenci kriminality a drogové závislosti. 

Ideálem je inspirovat děti a mládeţ k pevným a dobrým postojům k ţivotu.   

Třetí společenské centrum pro děti, mladé i dospělé velmi dobře funguje v Chotěboři. Kromě dětského oddílu  

a aktivit pro děti jsou zde pořádány kurzy vaření, hubnutí a porozumění Bibli. 

 

Závěr: 

 

Rok, který tato zpráva hodnotí a nad kterým bilancuje, byl rokem sněmovním. Zástupci jednotlivých 

oddílů měli moţnost zhodnotit dosavadní fungování Klubu Pathfinder a navrhnout jeho příští směřování. S radostí 

tedy můţeme konstatovat, ţe Klub Pathfinder sám sebe vnímá jako zdravé a perspektivu vidící sdruţení, které má 

pevné základy a důrazy a jasnou vizi toho, co chce v budoucnu dosáhnout. Těšíme se z toho, ţe ruce desítek 

dobrovolníků opět úspěšně realizovaly téměř celou naplánovanou porci aktivit, projektů a vizí. Ještě více  

se těšíme z dalšího času, ve kterém jsme tu mohli být pro děti a mladé lidi. Vděčnost chceme také vyjádřit všem 

sponzorům, dárcům a přispěvatelům na naši činnost, bez kterých by nebyla moţná, 

nebo jen ve velmi omezeném rozsahu. Děkujeme za podporu církve jako i za podporu 

jednotlivců, kteří se sice na práci s dětmi a mládeţí přímo nepodíleli, ale svým zájmem 

jí přáli a posilovali ji. Těšíme se zároveň z trvalého porozumění a podpory rodičů,  

bez jejichţ kladného přístupu bychom své schopnosti mohli ve prospěch dětí jen těţko 

uplatnit. V neposlední řadě chceme vyjádřit vděčnost Bohu, za moţnosti, zkušenosti  

a dary, kterými nás vybavuje, jako i za ochranu, kterou na desítkách aktivit 

pociťujeme.  

 

Praha 25. března 2012        David Čančík  
                    předseda o. s. Klub Pathfinder 

 
 

Tato výroční zpráva byla schválena na zasedání Výkonné rady Klubu Pathfinder dne 26. března 2012.  

http://www.pathfinder.cz/3foto/g11.html

