
VLAJKA KLUBU PATHFINDER 

List vlajky je čtvrcený. První a čtvrté pole je modré. Druhé a čtvrté pole je stříbrné. Uprostřed listu 

vlajky je logo KP. 

Vlajku vyvěšujeme vždy tak, aby horní heraldicky pravé pole bylo vždy modré, blíže k žerdi. (Z 

pohledu diváka vlevo.) 

Vyvěšujeme-li vlajku svisle je horní heraldické pravé pole vždy modré.(Z pohledu diváka vlevo.) 

LOGO KLUBU PATHFINDER 

Rovnoramenný trojúhelník postavený na vrchol. Na protilehlé základně je stuha s názvem klubu. 

Podklad trojúhelníku i stuhy je červený zlatě orámovaný, nápis na stuze je také zlatý. 

Uvnitř trojúhelníku je stříbrný štít renesančního typu šikmo překrytý modrým mečem se špičkou 

směřující vzhůru. 

VÝKLAD LOGA KP 

Náš trojjediný Bůh nás stvořil jako bytosti vnímající svět skrze své tělesné, psychické a duchovní 

schopnosti. Tyto tři strany tvoří nedílnou součást jedné osobnosti. Působením na ně chceme pomoci 

nastavit tři uhly pohledu a to: skrze lásku,víru a věčnou naději, chceme dosáhnout třech životních 

vrcholů – vědomí vlastní hodnoty, pozitivní vztah k okolí a bližním, bázeň před Hospodinem. Neseni 

vlnou Boží lásky symbolizovanou rudou barvou šíříme principy Božího království na štítu víry a s 

mečem Božího slova. 

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ LOGA (ZNAKU) KP (schváleno na jednání UV 

KP 23.2.2009) 

Znak musí být používán v souladu s cíly a zásadami OSKP. 

Použití: 

 na levém rukávu krojové košile  

 na vlajce sdružení  

 na čepici, buď vpředu nebo na levé straně (lodička)  

 na oblečení vždy na levé straně  

 při propagaci a identifikaci OSKP a jeho činnosti (propagační materiály, pozvánky, letáky 

apod.)  

Při použití znaku musí být dodrženo: 

1. poměr rozměrů šířky k délce  

2. přesně barevná kombinace  

3. umístění hrotem dolů a nápisem nahoru  

4. na oficiálních dokumentech, při krojovém označení a reprezentačním užití je nutné vždy 

užívat jen originální, základní, schválenou verzi znaku. Stylizované varianty znaku nejsou pro 

tyto účely přípustné.  

5. není možno jakkoli modifikovat obsah, tvar, kresbu a barvy loga, ani jeho částí. Rovněž není 

možné jej jakkoli doplňovat nebo slučovat s jinými kresbami.  

Základní varianty: 

 Barevné logo  

 Černobílé logo, resp. v barvách šedi  

 Obrys  



 

Musíme si uvědomit, že i tímto způsobem reprezentujeme naši organizaci a veřejnost nás bude podle 

toho vnímat. 

 


