Klub Pathfinder

výroční zpráva 2020

www.pathfinder.cz

@KlubPathfinder

@klub_pathfinder

Ohlédnutí za rokem 2020
Vážení čtenáři výroční zprávy Klubu Pathfinder, chtěli bychom se
s vámi opět podělit o to, co jsme prožili v uplynulém roce 2020. Byl
to rok plný výzev a hledání nových cest. Mnoho našich plánů jsme
museli měnit a přesouvat se do virtuálního světa. O to více jsme se
radovali z prázdninových aktivit, kde jsme mohli být spolu naživo,
tváří v tvář. Věřím, že díky práci vedoucích – dobrovolníků jsme
neztratili kontakt s dětmi a jakmile to bude možné, pokusíme se
navázat tam, kde jsme byli nuceni z důvodu pandemie skončit. Přál
bych si, aby i nadále byl Klub Pathfinder bezpečným místem, kde je
dětem dobře, kde vznikají trvalá přátelství a kde společně hledáme
ten nejlepší směr pro náš život.
Roman Buchtel – Růža
/PŘEDSEDA KLUBU PATHFINDER (KP)/

Rok 2020 byl opravdu zvláštní. Což vzhledem k tomu, že se koronavirová krize dotkla každého z nás, zní až jako otřepaná věta. Ale já si
dovolím pokračovat. Pro mne to byl rok zvláštních příležitostí. Příležitostí vyzkoušet nové možnosti služby dětem a něco nového se naučit.
Příležitostí zjistit, jestli si navzájem chybíme a zda naše služba chybí
rodičům, církvi i společnosti. A co jsme o sobě zjistili? Mám-li být
objektivní, pak musím přiznat, že nějaké ztráty jsme zaznamenali,
ale k mému překvapení byly mnohem menší, než jsem odhadoval.
Například z. s.oradicky se scházejícího rádcovského kursu se odhlásil jen jeden účastník. Při každé on-line i osobní příležitosti se vidět
s dětmi, či rodiči, vždy zazněl povzdech, jak jim společenství a parta chybí. A i když to
nebylo úplně ono, radost z možnosti se alespoň vidět, byla cítit z každého video-chatu,
kterého jsem se mohl účastnit. A tak bych rád vyjádřil svou hrdost na vedoucí i rodiče,
kteří navzdory okolnostem to nevzdali. Je pro mne požehnáním cítit, že pro ně má Klub
Pathfinder hodnotu a smysl a nic jej tak snadno „neporazí“.
Lukáš Jureček
/MÍSTOPŘEDSEDA, MORAVSKOSLEZSKÉ SDRUŽENÍ KLUBU PATHFINDER (MSS KP)/
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Ohlédnutí za rokem 2020
Vážení čtenáři, mimořádná situace v českém Klubu Pathfinder
a daleko mimořádnější situace v současné společnosti způsobily, že
tyto řádky píšu já a ohlížím se v nich za rokem, který byl poznamenán
pandemií covidu-19. Do roku 2020 jsme vstupovali s plány akcí a aktivit a těšili se na jejich realizaci. Již na jaře se však volnočasové aktivity
zastavily. Nebylo možné organizovat větší setkání a brzy se ani scházet. Řada původně naplánovaných akcí byla zrušena nebo přesunuta.
Už proto bylo velmi občerstvující, že letní tábory mohly proběhnout
bez výrazného omezení. Děkuji Bohu, že i bez problémů. Od září jsem
převzal vedení KP v Čechách od Romana Buchtela, a to na jeden rok.
Romanovi patří dík za podporu českým oddílům, kterou jim 5 let poskytoval. Přede mnou
byl nepředvídatelný školní rok a cíl připravit svého nástupce Tomáše na jeho novou roli.
Brzy však opět nebylo možné klasickou činnost postavenou na osobním setkávání realizovat. Řada oddílů však našla svoji online cestu vzájemného kontaktu, oddílové činnosti i své
cesty k nějaké formě služby. Ať už se jednalo o nákupy pro seniory, vyrábění přáníček pro
osamělé, pečení zákusků pro zdravotníky apod. Spolu s oblastními vedoucími jsme se i na
celočeské úrovni rozhodli prošlápnout novou cestu a tradiční Múzičku, která probíhala
vždy v pražském divadle, přesunout do virtuálního televizního studia. Situace nás donutila
zrealizovat samotné vysílání se živými vstupy až v polovině ledna následujícího roku, podzimní měsíce však byly ve znamení příprav. Oddíly, které sebraly hozenou rukavici, připravily scénáře, natočily a sestříhaly svá videa, tedy jednotlivé příspěvky na Múzičku. Umožnilo nám to podílet se na společném projektu, vědět o sobě a promýšlet nové způsoby
činnosti. Koronavirus nezastavil ani vzdělávání nových rádců, po letním společném týdnu
na tábořišti měly následovat vzdělávací víkendy, ale... však víte. Vážím si členů lektorského
týmu, že je překážky neodradily a vymysleli alternativu, aby kurz mohl pokračovat dál.
Dnes, když píšu tyto řádky, zdaleka nejsme na konci boje s koronavirem, jsem však hrdý
na všechny vedoucí, rádce, rodiče i děti, že nezaložili ruce do klína, že si nezoufají někde
v koutku, ale že mnozí z nich jsou zapojeni do různých aktivit a služeb. Že hledají nové
cesty a řešení, která jsou odpovědí na současné výzvy a možnosti. Že jsou ryzími pathfindery, kteří hledají cestu vpřed a nezapomínají přitom na lidi kolem sebe.
David Čančík – Dawy
/MÍSTOPŘEDSEDA, ČESKÉ SDRUŽENÍ KLUBU PATHFINDER (ČS KP)/
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O Klubu Pathfinder

Zapsaný spolek dětí a mládeže Klub Pathfinder je křesťanskou organizací skautského typu, která v České republice od 7. dubna 1995 navazuje na předchozí činnost
v rámci Junáka, A-TOM nebo YMCA a která je součástí celosvětové organizace The
Pathfinder Club.
Cílem činnosti spolku je snaha podpořit rozvoj osobnosti mladých lidí, a to jak v oblasti
fyzické, tak i duševní, duchovní a mravní s důrazem na vytváření pozitivního vztahu k přírodě, společnosti i jednotlivým lidem v duchu křesťanských zásad.

Pilíře KP Křesťanství, skauting, příroda
Heslo KP Láska Kristova nás spojuje.

71 oddílů
2350 členů

KLUB PATHFINDER

V ČÍSLECH
61

12

5

akcí
oddílů

oblastních
akcí

vzdělávacích
akcí

3

absolventi
zdravotnického
kurzu

21
táborů
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Organizační struktura
Základními organizačními jednotkami jsou oddíly
vedené dospělými vedoucími. Větší oddíly se dělí
na družiny.
Oddíly se dle místní příslušnosti sdružují ve
12 oblastech. Oblasti pak tvoří České a Moravskoslezské sdružení Klubu Pathfinder.
V čele oblastí stojí oblastní vedoucí, kteří společně
s vedoucími příslušného sdružení tvoří výbory
sdružení.
Nejvyšším orgánem spolku je Sněm, který se koná
jednou za tři roky a mimo jiné jmenuje většinu Výkonné rady a Správní rady. Výkonná
rada Klubu Pathfinder, ve které je 9 členů (3 členové předsednictva a po 3 zástupcích
sdružení), vede spolek jako celek mezi sněmy.
Na činnost spolku v mezisněmovních obdobích dohlíží Správní rada Klubu Pathfinder,
která má právo jmenovat a odvolávat předsednictvo. Dle Stanov, může Správní rada
rozhodnout o tom, že funkce druhého místopředsedy zůstane dočasně neobsazena
a Výkonná rada má tedy pouze 8 členů.

Výkonná rada Složení výkonné rady do
19. 10. 2020: Roman Buchtel /předseda KP/,
Lukáš Jureček /místopředseda KP/, Kateřina
Neudertová Hellebrandová, Petr Bujok, Roman
Vyčánek, Jakub Fraj, Karel Strouhal, Kamil
Majer. Nové složení výkonné rady zvolené
na online směnu s platností mandátu od
19. 10. 2020: Jaroslav Bartoš, David Čančík
/místopředseda KP/, Kamil Majer, Jan Matoušek, Jana Sosnová, Karel Strouhal, Tomáš Špác.
Správní rada Složení správní rady do 19. 10.
2020: Mikuláš Pavlík /předseda SR KP/, Marek
Škrla, Vít Vurst, Daniel Dobeš, Jaroslav Bartoš,
Jiří Buroň, Jaroslav Šlosárek, Pavel Pilbauer
Nové složení správní rady zvolené na online
sněmu s platností mandátu od 19. 10. 2020:
Mikuláš Pavlík /předseda SR KP/, Marek Škrla,
Vít Vurst, Daniel Dobeš, Petr Adame, Jakub Fraj,
Jiří Buroň, Gustav Kloda.

Výbor ČS KP David Čančík /vedoucí ČS KP/,
Petr Bujok, Jan Mráček, Jakub Sotl, Michal
Škulka, Tomáš Špác.
Výbor MSS KP Lukáš Jureček /vedoucí MSS
KP/, Jiří Buroň, Pavla Gildeinová, Kamil Majer,
Gabriel Skalka, Roman Vyčánek, Radek Kantor.
Kancelář KP Edita Jurečková, Lenka Krupová,
Žaneta Vaníčková.
Správce tábořišť Petr Bujok.
Externí spolupracovník – redaktor
Jaroslav Šlosárek.
Projekt Zkvalitňování práce s dětmi
a mládeží v KP Eliška Macháňová /projektový
manažer/, Petra Stehlíková /koordinátor aktivit
ČS/, Petr Genserek /koordinátor aktivit MSS/,
Edita Jurečková /administrativní asistent/,
Žaneta Vaníčková /finanční manažer/.
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SNĚM
VÝKONNÁ RADA

SPRÁVNÍ RADA

výbor ČS KP

5 oblastí

kancelář ČS KP
7 oblastí
výbor MSS KP
kancelář MSS KP
kancelář KP

ČESKÉ

MORAVSKOSLEZSKÉ

Vedoucí ČS KP Roman Buchtel,

Vedoucí MSS KP Lukáš Jureček

sdružení

sdružení

který na podzim předal funkci vedoucího ČS

Rozděleno do 7 oblastí

Davidovi Čančíkovi

Bobří stezka

Rozdělení do 5 oblastí

Havířská stezka

Zlatý střed

Horácká stezka

Východní vítr

Horská stezka

Jižní kříž

Jantarová stezka

Divoký západ

Krasová stezka

Severní hvězda

SEVERNÍ HVĚZDA

Vlčí stezka
VÝCHODNÍ VÍTR
JANTAROVÁ STEZKA

ZLATÝ STŘED

HAVÍŘSKÁ STEZKA
HORÁCKÁ STEZKA

VLČÍ STEZKA

DIVOKÝ ZÁPAD

BOBŘÍ STEZKA
JIŽNÍ KŘÍŽ

HORÁCKÁ STEZKA

KRASOVÁ STEZKA
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Velké akce, které se nám
podařilo uskutečnit
Sněm KP 2020 Rok 2020 díky pandemii přinesl mnoho změn a donutil nás hledat nové
cesty. Zasáhlo to i uspořádání sněmu, který se opakuje každé 3 roky. Protože jsme se nemohli
setkat naživo, nezbylo než hledat online alternativu. Po konzultacích právní stránky jsme se
rozhodli uspořádat sněm online a to pouze volební část, tedy pouze volbu Výkonné a Správní
rady KP. Ostatní agendu jsme odložili na další rok s vírou, že se setkáme naživo. Vlastní volbu
jsme rozdělili do tří kroků. Nominace do rad, hlasování po sdruženích o třech a třech zástupcích do Výkonné rady a po dvou a dvou zástupcích do Správní rady a nakonec hlasování o přijetí, nebo nepřijetí zvolených členů rad. A jak to dopadlo? Členové rad byli zvoleni a to v tomto
složení. Správní rada za MSS Jiří Buroň a Gustav Kloda, za ČS Petr Adame a Jakub Fraj. Výkonná
rada za ČS Jaroslav Bartoš, Jan Matoušek, Tomáš Špác a za MSS Jana Sosnová, Kamil Majer,
Karel Strouhal. Velký dík patří dosavadním členům rad za jejich zapojení při řízení organizace.
Věřím, že se nám podaří v nových radách spolupracovat, naplňovat cíle Pathfinderu a tak tvořit dobré zázemí pro práci vedoucích. Tím pak napomáhat k hledání a nacházení té nejlepší
cesty pro děti v našem okolí.
Roman Buchtel – Růža /PŘEDSEDA KLUBU PATHFINDER z. s./

Výročí založení Klubu Pathfinder

7. dubna jsme „oslavili“ krásných 25 let od oficiálního založení
Klubu Pathfinder. Pro všechny naše členy a příznivce jsme na
Facebookovém profilu připravili dáreček v podobě výběru
fotografií, které zachycují naše společné zážitky a chvíle za
celých 25 let. Každý den jsme se postupně rok po roce vraceli
do minulosti, až do roku 1995!

1995 ČS Tábor Deštné VV

1996 Tábor Bocanovice – vázané stavby
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1997 ČS Tábor Rtyně VV

1998 ČS Oustecké Tajemství VV

1999 Helfštýn

2000 VK

2001 ČS Koňský tábor

2002 Sněm Slovensko

2003 VK Hutě pod Třemšínem

2004 Vůdcovský speciá – Duchovní výchova
Unie
VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU PATHFINDER

7

2005 MSS Okrskové setkání dětí, Nový Jičín

2006 ČS Vůdcovský speciál – Salza

2007 Camporee

2008 MSS Plejády – tábor Aktalek

2009 ČS Robinzonáda – Panenky pro Unicef

2010 Camporee ČSU

2011 MSS Tábor

2012 ČS Vůdcovský speciál, Švýcarsko
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2013 MSS Výroční setkání

2014 Old pathfinder – Setkání

2015 Unie Camporee, Švýcarsko

2016 Koňský tábor

2017 MSS Helfštýn

2018 Masterguide

2019 Camporee

2020 Penguins – pečení pro zdravotníky
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Stezka Písmáků – online!

Stezka písmáků je soutěž ve znalostech
Bible, kterou již tradičně spolupořádají
Junák – český skaut a Klub Pathfinder. Soutěž probíhá dvoukolově – první kolo probíhá jen elektronicky na internetu a druhé
kolo plní soutěžící osobně v Praze podle
testů na papíře, vzhledem k situaci ohledně pandemie
Covid-19 a vládním nařízením se v letošním roce konalo
i druhé kolo online. Soutěžící, kteří projdou 1. kolem, získávají zelený odznak soutěže,
ve 2. kole „vyhrávají“ červený odznak soutěžící, kteří dosáhnou potřebného limitu bodů,
avšak v tomto finálovém kole si všichni bez rozdílu vyberou pěknou knížku. Soutěžit
mohou jak jednotlivci, tak i skupiny (týmy), a to celkem ve třech věkových kategoriích pro
děti a mládež, ve čtvrté kategorii dospělých soutěží pouze jednotlivci:

kategorie N

kategorie M

kategorie S

kategorie P

/NEJMLADŠÍ/

/MLADŠÍ/

/STARŠÍ/

/POKROČILÍ/

do 10 let včetně

11–14 let včetně

15–17 let včetně

od 18 let výše

V letošním roce se do soutěže v 1. kole přihlásilo celkem 82 soutěžících a závěrečného
2. online kola se zúčastnilo 26 soutěžících ve 3 kategoriích. Přes drobné technické problémy před soutěží, nakonec vše proběhlo nad očekávání dobře a úsměv na tvářích soutěžících prozradil, že to byly příjemně strávené chvíle, i když v online prostředí.

PTD Pathfinder

Relaxačně-motivační akce Pošli to dál je vzdělávací projekt
pro děti od 13 do 15 let se zaměřením na
oblast osobní, sociální a duchovní. Během
tematických víkendů v průběhu roku vytváříme dětem prostředí, kde mohou klást
otázky, diskutovat a nechávat se formovat
Božím Slovem - Biblí. Zároveň je to vzácný
čas k poznávání nových kamarádů, příležitosti navázat nová přátelství, prožívat
dobrodružství i poznávat sám sebe, být
užitečný pro druhé. Z důvodu koronavirových opatřeních prověhlo v letošním roce
pouze jedno víkendové setkání, další
tři víkendová setkání
jsou přesunuta do
následujícího roku.

Advent na divoko Jelikož nebylo
možné řadu akcí zrealizovat naživo, uspořádalo České sdružení v prosinci akci Advent
na divoko. Jedná se o online Adventní kalendář, který je souborem 24 příběhů, návodů,
písniček, inspirací a výzev, určený pro děti
a mládež. Každý den účastníky čekala jedna
výzva, kterou našli po otevření příslušného
okénka adventního kalendáře. Plnění výzev
sdíleli účastníci na sociálních sítích a někteří
své výrobky darovali jako vánoční výzdobu
do zdravotnických zařízení.
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Akce, které jsme nemohli
uskutečnit
Letošní rok byl plný neočekávaných zvratů a koronavirových opatření, která nám
nedovolila řadu našich pravidelných akcí zrealizovat.

Robinzonáda

Během Robinzonády se pathfindeři obvykle zdokonalují ve skautských a fyzických dovednostech. Na této jarní akci se každoročně setkává více než 200
pathfinderů, místo konání se každý rok mění a v pořádání se střídají jednotlivé oblasti
Českého sdružení. Letošní Robinzonádu plánovala oblast Divoký západ s tématem poselství krále Jiřího z Poděbrad.

Helfštýn

Je největší akce Moravskoslezského sdružení, která probíhá na jaře a pravidelně se jí účastní okolo 250 dětí a 70 vedoucích. Jedná se o dobrodružně orientované
setkání s duchovním námětem.

Múzička

Múzička probíhá v každém sdružení trochu jinak.
Múzička v Českém sdružení je věnována rozvoji talentu mladých pathfinderů. Je to příležitost, při které je možné si vyzkoušet něco nového. Součástí akce jsou vystoupení
z oblasti zpěvu, recitace či tance. Účastníci také mohou přivézt svá výtvarná díla. V letošním roce jsme se z důvodu pandemie rozhodli tradiční formu Múzičky transformovat
do online podoby. Důkladná příprava programu a audiovizuálních příspěvků vyžadovala
značné úsilí organizačního týmu a zapojených oddílů. Proto jsme v letošním roce přípravě
věnovali dostatek času. I z důvodu protiepidemických opatření jsme velké online setkání
naplánovali do dalšího roku.
Múzička v Moravskoslezském sdružení se nese v duchu oslavné bohoslužby, kde je možné
vzájemně se inspirovat. Chceme motivovat děti, jejich vedoucí či učitele, aby svá obdarování využili k pravidelnému obohacování bohoslužeb.
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Kdo jsme
ORGANIZACI TVOŘÍ
ČLENOVÉ A PŘÍZNIVCI

NAPŘÍČ VĚKEM:

BROUČEK

Broučci jsou děti předškolního věku,
které již navštěvují družinové schůzky
a mají o Pathfinder zájem.

BROUČCI (4–6 let)
KOLIBŘÍCI (6–10 let)
PATHFINDEŘI (11–15 let)
RÁDCI (15–18 let)
VŮDCI (18+ let)
OLD PATHFINDEŘI (40+ let)

KOLIBŘÍK

Kolibříky se stávají všechny děti
mladšího školního věku. Kolibříci jsou
zvídaví a neustále v pohybu.

RÁDCE

Rádcem se může stát každý dospívající ve věku 15–18 let po absolvování
rádcovského kurzu.

PATHFINDER

Pathfindeři jsou děti staršího školního
věku. Pro tento věk jsou velmi důležité
vztahy s vrstevníky a společné zážitky
z akcí, které si děti pamatují celý život.
Pathfinderem se stává ten, kdo se rozhodne složit slib Pathfindera.
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Kdo jsme
······· PATHFINDER ······
stopař, zvěd, průzkumník
VŮDCE

Vůdci jsou osoby starší 18 let. Vůdcem se člověk stává po absolvování vůdcovského
kurzu. Vůdce se podílí na vedení dětí a podpoře rádců, může mít vlastní oddíl a také
se může stát vedoucím oblasti.

MASTERGUIDE

Třetím vzdělávacím stupněm je kurz Masterguide. Ten je určen těm, kdo vedou vzdělávací
kurzy v Klubu Pathfinder, nebo se podílejí na
chodu organizace.

OLDPATHFINDER

Mezi Oldpathfindery patří ti, kteří se alespoň
10 let aktivně věnovali práci v Klubu Pathfinder a jsou starší čtyřiceti let. Někteří z nich se
zasloužili o vznik organizace. Oldpathfindeři
jsou oporou všem mladším vedoucím, kteří
přebírají jejich zodpovědnost ve vedení oddílů
a oblastí a pokračují v budování organizace.
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Jak to u nás chodí
Myšlenka „dělat dobrý skutek – někomu radost“
nás vedla k tomu upéci cukroví pro důchodce
v domě s pečovatelskou službou (DPS) k Vánocům. Tehdy jsme upekli s pomocí dětí a jejich
rodičů několik druhů cukroví a těsně před Vánocemi je předali. Mělo to kladnou odezvu a tak
jsme přemýšleli – co příště? Uvažovalo se o zpívání s důchodci, ale to narazilo na výběr písniček
a pandemii.
Blížily se Velikonoce, a tak jsem oslovil paní vedoucí DPS o radu, s čím seniorům udělat
radost? Jeden z návrhů byl udělat výzdobu opuštěným jedincům (téměř bez kontaktů
s blízkými). Na internetu jsme našli motivy k jaru (vrbová „pomlázka“ s ptáčky a mašlí,
kytičky „kočiček“ s motýlky). Během schůzky jsme vyrobili 3D motýlky „origami“ a ostatní
výzdobu a na zadní stranu napsali vzkaz.
Dvě děvčata s mamkou k našim dárečkům upekla i perníčky a všechny dárky jsme předávali v pátek paní vedoucí DPS. Omlouvala se, že v DPS měli ve čtvrtek očkování a v pátek
většině z nich nebylo dobře, ale poslala nám aspoň několik fotek z předání klientům
a poděkováním.
ZA ODDÍL MRAVENCI Miky

V létě se nám díky Bohu podařilo zrealizovat tábor, náš v pořadí už 13. I když je většina
našich „dětí“ spíš v mládežnickém věku, na tábory jezdí stále moc rády a už nám i hodně
vypomáhají.
Děti máme rozdělené na mladší do 14 let a na mládežníky ve věku 14–18 let. S mladšími
dětmi se setkáváme na online schůzce přes Skype ve čtvrtek večer, kdy si společně čteme,
teď momentálně příběhy z Parabible, modlíme se, povídáme si a potom hrajeme oblíbenou hru gartic nebo scribble, kdy se společně kreslí a hádají obrázky.
Starší pathfindeři se setkávají online v pátky večer, kdy společně studují Bibli a přes týden
mívají online schůzky v úterý, na kterých si povídají, plánují zařízení místnosti klubovny
v novém sborovém domě a také rádi společně kreslí :-)
Jinak dokud to šlo, tak jsme se společně setkávali na procházkách v soboty odpoledne,
nebo jsme udělali narozeninová překvapení s procházkou venku.
ZA ODDÍL VALAŠSKÉ KLOBOUKY Michaela Cahlová
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Když se v úterních Událostech na ČT 1
objevila reportáž o tom, jak jeden skautský oddíl organizuje jako formu poděkování a povzbuzení pečení dobrot pro
zdravotníky, byl to zajímavý impuls se
zamyslet, zda bychom v našem oddíle
nezkusili něco podobného. Slovo dalo
slovo, a protože reakce mnohých našich
vedoucích byla více než skvělá, rozhodli
jsme se, že zkusíme něco v podobného
skutečně zorganizovat. Nakonec se do
této akce přihlásilo 22 dobrovolníků.
Jako člověka pracujícího s dětmi mě ale
moc potěšila i řada hezkých fotek svědčících o tom, že se do této akce zapojily skutečně i samy děti. I díky tomu bylo nakonec
možné rozdat celkem 25 sladkých balíčků, které poputovaly jednak zdravotníkům na oddělení KARIM Všeobecné fakultní nemocnice, dále na příslušná oddělení nemocnic v Hořovicích a Ústí n. Labem. Kromě zmiňovaných nemocnic byly balíčky předány též pečovatelům
v domově pro seniory SeneCura Klamovka, kde měli v posledních týdnech celé jedno patro
seniorů nemocných na COVID a péče o ně tak probíhala ve ztížených podmínkách. Určitou
zajímavostí celé akce přitom bylo, že svoz a rozvoz balíčků proběhl s využitím elektromobilu. Mohli jsme tak něco málo udělat nejen pro naše spoluobčany v nemocnicích a domovech pro seniory, kteří to v dnešní koronavirové době nemají vůbec jednoduché, ale i pro
naši přírodu. V průběhu celé neděle se s elektromobilem najezdilo celkem 235 km, což
znamená úsporu nějakých 15 litrů pohonných hmot.
ZA ODDÍL PENGUINS Jan Bezděkovský
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Výchova
Prostřednictvím pravidelných schůzek, víkendových akcí, sportovních akcí, turistických výprav do přírody a letních táborů spolek realizuje rozmanité zájmové aktivity zaměřené na smysluplné využívání volného času dětí a mládeže. Kromě aktivit
připravovaných speciálně pro registrované členy, organizuje spolek také zájmové
a vzdělávací akce pro širokou veřejnost.
Činnost Klubu Pathfinder probíhá celoročně. Během školního roku se děti a mladí lidé
schází na schůzkách a účastní se akcí, které pro ně pořádá jejich oddíl, oblast nebo
sdružení. V létě vrcholí celoroční činnost prostřednictvím letních táborů a společných
Camporee.

Schůzky

Každý týden se oddíly scházejí na schůzkách, jejichž náplň je rámcově definována v metodikách Klubu Pathfinder, ale bývá výrazně ovlivňována profesním zaměřením vedoucího a zájmy a potřebami dětí. Nosnými tématy mohou být život v přírodě,
hudba a zpěv, sportovní hry nebo různé výtvarné činnosti. Činnost mnohdy osvěžuje celoroční hra, která může být přípravou na letní tábor. V letošním roce probíhala většina schůzek online, během kterých vedoucí s dětmi nacházeli nové cesty a možnosti pro společné
aktivity. S využitím moderních technologií, sdílení se na dálku, se nám podařilo zrealizovat
například i společné vaření nebo vědomostní kvízy.

Akce

Jednodenní či vícedenní akce mívají
podobu výletů na zajímavá místa, výprav do přírody, sportovních programů, soutěží, závodů či
rukodělných dílen, kde se učíme například plést
košíky, vyrábět dárky z kůže apod. V letošním
roce jsme uspořádali několik akcí, které byly
zaměřeny především na pomoc s dopady koronavirové epidemie. Ať už to byla pomoc seniorům se zabezpečováním nákupů potravin nebo
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návštěvy v domovech pro seniory. Děti pro seniory vyráběly tématické dekorace do jejich
pokojů, aby se jim pobyt v uzavřených domovech alespoň trochu zpříjemnil. Jako poděkování za velké pracovní nasazení zdravotníků uspořádalo několik oddílů pečení dobrot,
potravinové sbírky nebo vyzdobily nemocniční oddělení, aby i zdravotníci měli kolem
sebe příjemné prostředí a především věděli, že na ně myslíme a velice si vážíme práce,
kterou pro nás dělají.
Využili jsme i nabídky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a uspořádali vzdělávací
den pro děti základní školy,
který nesl název: “I chemie může
být zábava”. Děti si tak mohly
vyzkoušet spoustu chemických pokusů, na které během
výuky není prostor, například:
výroba domácího slizu, sloní
zubní pasty, zkoumání PH různých potravin, průzkum druhů
hoření, práce se sírou apod.

Tábory

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. Jsme velice rádi, že
se i přes koronovirovou situaci a za přísnějších hygienických
podmínek, podařilo zrealizovat 21 letních táborů, kterých
se dohromady zúčastnilo před 620 dětí a 260 členů organizačního týmu. Vidět úsměv na tvářích spojených dětí, které
si užívají pobyt v přírodě s kamarády, byl tou nejkrásnější
odměnou a utvrzením, že naše činnost má smysl.

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU PATHFINDER

17

TĚLESNOU STRÁNKU

osobnosti dětí rozvíjí…
• výlety na zajímavá místa či výpravy
do přírody

• táborové činnosti
• sportovní hry a turnaje
• překonávání překážek a výzev

DUŠEVNÍ STRÁNKU

osobnosti dětí rozvíjí…
• učení nových činností a vědomostí
• výtvarné a tvořivé činnosti
• vytváření nových přátelství
• sdílení zážitků a emocí
• prohlubování zájmu o práci s dětmi
u rádců a vůdců

• úcta k přírodě

DUCHOVNÍ STRÁNKU

osobnosti dětí rozvíjí…
• vypravování biblických příběhů
• zpěv písní
• modlitba
• prostor pro osobní rozjímání
• vedení k morálním hodnotám
vycházejících z křesťanství

• budování vztahu k Bohu

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU PATHFINDER

18

Vzdělávání
Vzdělávání je třístupňové a kromě speciálů
a odborného vzdělávání
(např. lesní školy)
zahrnuje:

RÁDCOVSKÉ
KURZY
vzdělávání
vedoucí družin
do 18 let

VŮDCOVSKÉ
KURZY
vzdělávání pro vedoucí
oddílů, hlavní vedoucí
akcí a táborů

INSTRUKTORSKÉ

KURZY

(MASTERGUIDE)

vzdělávání pro
instruktory
a činovníky

Rádcovský kurz

Jedná se o vzdělávací kurz, jehož cílem je rozvoj schopností,
dovedností a postojů spojených se službou dětem. Setkání probíhá během tří víkendů
a v létě na týdenním táboře. Kurz je určen mladým lidem od 15 do 18 let a účastníkům
přináší nové zkušenosti, nová přátelství, nové zážitky a prostor pro překonání sama sebe.
Rádce se stává pomocníkem vedoucímu. V letošním roce započaly rádcovské kurzy jak
v Českém, tak i v Moravskoslezském sdružení. Z důvodu koronavirových opatřeních
proběhlo naživo jedno setkání v létě, jedno v zimě, ostatní části kurzů probíhaly pouze
v online podobě a jejich završení se přesunulo do dalšího roku.

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU PATHFINDER

19

Vůdcovský kurz

Smyslem a cílem kurzu je inspirovat a motivovat pro službu
dětem a současně vybavit nového vedoucího nezbytnými informacemi a oprávněními
pro pořádání táborů (kurz je akreditován MŠMT). Je to čas určený pro inspiraci, motivaci,
nové nápady, dobrodružství, vyzkoušení si spoustu činností a aktivit. Je to také čas prožitý
s novými přáteli, čas věnovaný v budoucnu dětem. Setkání probíhá během čtyř víkendů
a jednoho týdnu v létě a je pro zájemce od 18 let. Další vůdcovské kurzy plánujeme realizovat v roce 2021.

Masterguide Masterguide je třetí stupeň vzdělávacího systému, který vůdcům
umožňuje rozvíjet jejich schopnosti, znalosti a dovednosti a po absolvování kurzu se
stát tzv. Masterguidem, tedy lídrem týmů v oblasti vzdělávání, lokálních projektů nebo
na úrovni oblastí. První kurz proběhl na přelomu roku
2017/2018 ve znamení skvělé spolupráce se slovenskou
sesterskou organizací Klub Prieskumník – Pathfinder
o.z. a byl finančně podpořen v rámci grantu z programu
Erasmus+. Kurz probíhal ve čtyřech pětidenních blocích,
k tomu účastníci absolvovali tři e-learningové moduly,
teoretické i praktické úkoly a pracovali samostatně na
úkolech každodenního života. Máme velikou radost,
že na konci kurzu jsme mohli jmenovat celkem třináct
nových Masterguidů a že řada z nich se hned aktivně
zapojila do mnoha, nejen vzdělávacích aktivit.

METODIKY KLUBU PATHFINDER
Pro každý vývojový stupeň dítěte nabízí
Klub Pathfinder jako podporu pro vedoucí
oddílů a družin metodiku. Pro nejmladší
děti je připravena metodika Broučci, pro
děti mladšího školního věku metodika
Kolibřík. Třemi stupni rozvoje Pathfindera
provází děti staršího školního věku stejnojmenná metodika. Řadu metodik týkající
se náplně schůzek a komplexního rozvoje
dětí rozšiřuje systém odborek, který umož-

ňuje individuální rozvoj dětí v nejrůznějších oblastech. Metodika Cesta ke světlu
aneb sedm barev duhy přibližuje témata
z oblasti duchovní výchovy a nabízí množství praktických návodů, jak s dětmi probírat duchovní témata.
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DALŠÍ FORMY PODPORY
Klub Pathfinder svým členům nabízí možnost půjčit si různé vybavení, které mohou
využít při práci s dětmi. Spravuje také
4 vlastní tábořiště, na kterých se odehrávají letní tábory.
Pro vedoucí je každý rok pořádáno výroční
setkání. Pro absolventy rádcovského kurzu
bývá do roka po ukončení kurzu pořádán
motivačně zážitkový speciál s prostorem
k hodnocení praktického zapojení do činnosti.

V letošním roce Moravskoslezské sdružení
KP vytvořilo databázi tábořišť a objektů
vhodných pro pořádání víkendových akcí
a táborů, novou webovou stránku pro půjčování materiálu a podařilo se načíst několik audioknih.
Skvělou příležitostí pro neformální setkání
vedoucích jsou tzv. speciály, které se konají
na různých netradičních místech, žel
v letošním roce jsme nemohli žádný speciál zorganizovat.
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Projekt zkvalitňování
práce s dětmi a mládeží v KP
Od srpna roku 2020 se pro vedoucí Klubu Pathfinder otevřela nová možnost vzdělávání zapojením se do projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s názvem Neformální vzdělávání vedoucích a dobrovolníků KP.
Jde o možnost účastnit se například nějakého kursu či školení, podívat se k jiným organizacím, které se věnují dětem a načerpat nové nápady, které mohou využít v oddílech. Získat nové
vědomosti a zkušenosti, které si vyzkoušejí v praxi a zároveň je pak budou moci předat dobrovolníkům – rádcům či vedoucím, kteří zatím nemají odvahu jít sami s dětmi do něčeho většího
nebo nemají odvahu udělat něco jinak a nově. Výsledkem pak je oživení oddílových schůzek,
víkendových akcí, letních táborů a to vše za finanční a metodické podpory získaného grantu.
Do projektu je zapojeno 16 oddílů z Moravskoslezského sdružení 16 oddílů z Českého sdružení. Projekt řídí administrativní tým, který se pravidelně setkává. Koordinátoři za jednotlivá
sdružení jsou v úzkém kontaktu se všemi vedoucími a jsou jim k dispozici – konzultují s nimi
jak administrativní část, tak i tu praktickou a řeší vše potřebné ke zdárnému uzavření vybrané
aktivity.
Ale vzhledem k situaci s covid-19 v naší zemi a nemožnosti se setkávat po oddílech, uzavření
volnočasových aktivit, jsme byli nuceni projekt pozastavit a vyčkávat na další nařízení vlády.
Proto do konce roku oddíly zvládly tyto aktivity: Nové metody 1× Sdílení zkušeností 1× a běží
několik Tandemů. Další oddíly mají rozpracované šablony, některým schází už jen poslední
schůzka a mohou aktivitu uzavřít. Jsme v situaci vyčkávání na uvolnění a velmi si přejeme, především kvůli dětem, kterým tato situace neprospívá, abychom se mohli setkávat a společně věci
prožívat osobně, nejen na dálku.
Chceme vyjádřit velké díky Pánu Bohu za možnosti, které máme a které se nám naskytly. A prosit za moudrost, jak s tímto bohatstvím – bohatstvím služby dětem - dobře a rozumně naložit.
ZA ADMINISTRATIVNÍ TÝM Edita Jurečková

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU PATHFINDER

22

Historie
Jak se vyvíjel příběh Klubu Pathfinder v České republice?
Klub Pathfinder vzniká v ČR jako samostatná organizace. Navazuje na předchozí
aktivity Junáka, A-TOM, YMCA a činnost lokálních křesťanských skupin dětí a mládeže. Klub Pathfinder se stává součástí celosvětové asociace Pathfinder Club.
Paralelně vzniká organizace Klub Pathfinder - Prieskumník na Slovensku. Obě organizace zůstávají v kontaktu a spolupracují dodnes na mnoha společných akcích.

1994

1995

1996

První vůdcovský kurz na Oklukách
První letní tábor na Oklukách a zároveň první
Česko-Slovenské Camporee
Založení první oblasti (Východní vítr) a její
první oblastní tábor
7. 4. založení organizace Klub Pathfinder v ČR
Založení oblastí Severní hvězda a Zlatý střed
První tábor Zlatého středu
Předsedou Klubu Pathfinder je Jaroslav „Jerry“ Šlosárek
Registrace prvních oddílů, na konci roku je jich už 51
První Sněm Klubu Pathfinder na Slovensku
Vydaná první metodika Stupně zdatnosti pro pathfindery
Vychází první zpěvník Klubu Pathfinder

1997

Založení první táborové základny v Jizerských horách

1998

První rádcovský kurz

2000

Spuštěny první webové stránky KP

2001

Petr Adame se stává předsedou Klubu Pathfinder

2002

Vychází revidované vydání zpěvníku pro pathfindery

2003

Vychází první skripta pro vůdcovské kurzy
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2004

Vstup do České rady dětí a mládeže

2005

První zážitkový vůdcovský kurz s názvem Barvy všechny

2007
2008
2009

Začíná diskuze o nových metodikách
David „Dawy“ Čančík se stává předsedou Klubu Pathfinder
Sněm schválil úpravu znění zákona Klubu Pathfinder
Vytištěna první Bible pro pathfindery (ekumenický překlad)
Vytištěna první metodika z nové řady nesoucí název SRP – Svišť,
Rys a Puma

2010

Spuštěn webový portál pro děti – Bezvacity

2011

Vytištěna nová metodika – Kolibříci

2012
2013

Vydán třetí díl zpěvníku Klubu Pathfinder
Spuštění nového webu a Reginy (registračního systému pro oddíly)
Vydána další Bible pro pathfindery (Slovo na cestu)
Spuštěny nové interní stránky pro vedoucí

2014

Vydán nový systém odborek

2015

Vytištěna nová metodika – Broučci

2016

První ročník PTD Pathfinder (Pošli to dál)

2017

Vydána nová metodika duchovní výchovy Cesta ke světlu aneb
Sedm barev duhy

2017/2018

První vzdělávací kurz Masterguide, který absolvovalo 13 Masterguides

2019

Roman „Růža“ Buchtel se stává předsedou Klubu Pathfinder

2020

První online Sněm KP – volby členů Správní a Výkonné rady
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Vize 2021
Budoucnost Nad naší budoucností
vážně přemýšlíme, a proto jsme vytvořili
dokument s názvem Vize 2021, který nás
vede směrem k našim cílům.
Chceme...
•
•
•
•

být rostoucí a živou organizací
být otevřenou organizací a aktivně nabízet svou činnost vně Klubu Pathfinder
být jednotnou organizací v rámci České republiky
aktivně spolupracovat s partnerskou organizací na Slovensku Klub Pathfinder – Prieskumník

Ve vztahu ke společnosti chceme...
• být v očích rodičů, církve i společnosti respektovanou a uznávanou organizací
• více spolupracovat s rodiči
• klást důraz na rozměr služby v naší činnosti

V oblasti hospodaření chceme...
• rozšířit portfolium finančních zdrojů
• vést oddíly k zodpovědnému čerpání z rozpočtů

V oblasti osobního rozvoje členů chceme...
• aktivně rozvíjet svůj duchovní život
• z dětí vychovávat platné členy společnosti a církve
• posilovat sounáležitost s identitou Klubu Pathfinder

Našich dobrovolníků si vážíme,
proto chceme...
• podporovat zapojení mladých vedoucích do
dlouhodobé činnosti

• aby se dobrovolníci v Klubu Pathfinder cítili
doceněni

• efektivně mezi sebou komunikovat
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Hospodaření
VÝNOSY

NÁKLADY

Účastnické poplatky

1 600 709,76 Kč

Služby

Dotace a granty

2 251 082,44 Kč

Materiál

1 569 961,69 Kč

42 052,00 Kč

Potraviny

1 039 719,35 Kč

1 063 689,00 Kč

Cestovné

Přijaté příspěvky (dary)
Dary od CASD
Členské příspěvky

314 200,00 Kč

802 033,79 Kč

28 309,00 Kč

Mzdy

1 259 960,00 Kč

Nájmy

72 000,00 Kč

Odpisy

18 840,09 Kč

Ostatní

48 086,17 Kč

Ostatní

481 278,99 Kč

Celkem

5 391 819,37 Kč

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Celkem

5 200 102,91 Kč

191 716,46 Kč
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Hospodaření
VÝNOSY
MŠMT

NÁKLADY
1 638 000,00 Kč Tábory

1 414 312,96 Kč

MŠMT – šablony

438 265,44 Kč Akce mládeže

CASD

580 000,00 Kč Šablony

MSS CASD

150 000,00 Kč Náklady ústředí

ČS CASD – mládež

23 988,00 Kč
438 265,44 Kč
1 646 433,63 Kč

11 689,00 Kč Oddílové akce, materiál

ČS CASD – děti
Dary vedoucí
Dotace – města a kraje

1 024 006,04 Kč

288 000,00 Kč Akce MSS KP

50 820,00 Kč

42 052,00 Kč Akce ČS KP

52 270,00 Kč

174 817,00 Kč Vybavení

354 662,00 Kč

Ostatní výnosy

2 068 995,93 Kč Vzdělávací akce

Celkem

5 391 819,37 Kč Celkem

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
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Hospodaření
ROZVAHA k 31. 12. 2020 (v tis. Kč)
AKTIVA
Dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku
Zásoby

PASIVA
2 936,00 Kč
– 2 910,00 Kč
470,00 Kč

Pohledávky

29,00 Kč

Krátkodobý finanční majetek

Celkem

4 299,00 Kč

4 824,00 Kč

Vlastní jmění

27,00 Kč

Fondy

1 917,00 Kč

Výsledek hospodaření

192,00 Kč

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let

609,00 Kč

Krátkodobé závazky

2 079,00 Kč

Celkem

4 824,00 Kč

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT k 31. 12. 2020 (v tis. Kč)
VÝNOSY

NÁKLADY

Provozní dotace

2 251,00 Kč

Spotřebované nákupy a služby

3 447,00 Kč

Přijaté příspěvky

356,00 Kč

Osobní náklady

1 687,00 Kč

1 703,00 Kč

Ostatní náklady

Tržby za vlastní výkony a zboží
Zúčtování fondů
Ostatní výnosy

Výnosy celkem

980,00 Kč

Odpisy – DHM

101,00 Kč

Poskytnuté příspěvky

5 391,00 Kč

Náklady celkem
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1,00 Kč
58,00 Kč
6,00 Kč

5 199,00 Kč
192,00 Kč

Kompletní účetní závěrka je dostupná v sídle organizace nebo ke stažení na webových stránkách Klubu Pathfinder.

Výrok Revizní komise Revizní komise konstatuje, že všechna doporučení auditora

za rok 2019 byla akceptována.
Revizní komise se zabývala kontrolou předloženého účetnictví za rok 2020. Revizní komise
došla ke společnému závěru, že účetnictví KP za rok 2020 je vedeno kvalitně, přehledně
a odpovídá provedeným finančním transakcím v hotovosti i na bankovních účtech. Účetní
závěrku za rok 2020 ověřil nezávislý auditor, doporučené metodické úpravy byly akceptovány v plném rozsahu a auditor vše uzavřel zprávou bez dalších připomínek. Revizní
komise nemá žádné výhrady k předloženému účetnictví, dokladům a hospodaření KP
v roce 2020.
Závěry revizní zprávy přijala Správní rada Klubu Pathfinder na svém zasedání dne 10. 6.
2021.
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Patroni spolku
Klub Pathfinder a jeho činnost jsou neodmyslitelně spjaty s patrony spolku. Díky
nim je například možné využívat pro zázemí oddílů budovy sborů, sdílet materiály nebo využívat duchovenských pracovníků církve.

Mezi patrony spolku patří:
Česko-Slovenská unie Církve adventistů
sedmého dne
České sdružení Církve adventistů
sedmého dne
Moravskoslezské sdružení Církve
adventistů sedmého dne

Patroni spolku ve stanovách: „Patronové spolku podporují činnost spolku podle
svých možností materiálně, metodicky a duchovensky.“

Finanční podpora patronů spolku v roce 2020 činila 1 018 000 Kč.
Krom finanční podpory mohou oddíly pro své aktivity využívat zázemí budov patřících patronům.
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Spřátelené
a podporující organizace
Junák – český skaut
Spolupráce s Junákem – českým skautem probíhá již od vzniku
Klubu Pathfinder. Jde o možnost využívání skautských krojů,
sdílení táborových základen nebo naši účast na jednáních
Odboru duchovní výchovy. Výstupem naší spolupráce je pak
soutěž ve znalostech Bible s názvem Stezka písmáků. Snaha
o pojmenování vzájemné spolupráce je zakotvena ve smlouvě
o spolupráci.

ADRA
Spolupráce Klubu Pathfinder s humanitární organizací ADRA
je logickým vyústěním snahy našich členů hledat příležitosti,
jak být nápomocní svému okolí. Již několik let vzájemnou spolupráci ustanovuje smlouvou o spolupráci, na základě které
pathfindeři participovali například na Velikonočních sbírkách.
Během coronavirové epidemie naši vedoucí kontaktovali nejbližší dobrovolnická centra a zapojili se do pomoci potřebným,
především seniorům, například s obstaráním nákupů potravin
apod.

Česká rada dětí a mládeže – ČRDM
Klub Pathfinder je členem ČRDM již od roku 2004. V minulosti
jsme se podíleli na realizaci akce Bambiriáda. Kromě toho dlouhodobě využíváme široký servis, který pro nás ČRDM připravuje. K dispozici nám je několik druhů dotovaného pojištění,
právní poradna nebo zastání ve věci dotací či problémů s legislativou. Od roku 2017 máme svého zástupce v Představenstvu
ČRDM, což se dá považovat z. s.gnál, že Klub Pathfinder má
v očích ČRDM velmi dobré jméno.
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Finanční podpora
Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR – MŠMT
MŠMT podporuje Klub Pathfinder skrze dotace již mnoho let. V roce 2020 čítala podpora
od státu výše 1,6 mil. Kč na realizace pravidelné oddílové činnosti. Zároveň jsme získali
i dotaci v projektu Šablony – Zkvalitňování práce s dětmi a mládeží v KP. Tento projekt
bude realizován během tří let (2020 – 2023) s celkovým rozpočtem přes 6,6 mil. Kč. Míra
této podpory je zesílena i tím, že je Klub Pathfinder nositelem propůjčeného titulu „NNO
uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“, který značí, že ministerstvo si je vědomo
naší kvalitní a dlouholeté činnosti. Jde o čestné označení, které s Klubem Pathfinder nese
jen několik dalších organizací a které zajišťuje i příslib budoucí finanční podpory z. s.rany
státu.

Magistrát hl. m. Prahy

Kraje

Dar na sportovní, turistický
a tábornický materiál
místního oddílu.

Liberecký kraj: Dar na obnovu a doplnění
vybavenosti tábořiště v Jizerských horách
v projektu: Zvyšování kvality stávajícího
stavu tábořiště.

Města
Město Brno: Dar na činnost místního oddílu.

Město Česká Lípa: Dar
na realizaci celoroční činnosti v projektu: Činnost
se sociálně slabšími
dětmi.

Město Jindřichův
Hradec: Dar na celoroční
činnost místního oddílu.
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Poděkování
Děkujeme všem, kteří nás nějakou formou podporují. Vážíme si jak
podpory materiální, tak finanční, protože ani bez jednoho bychom
nemohli dělat naši práci a v takovém rozsahu, jako děláme nyní. Největší díky patří všem dobrovolníkům, kteří se podílejí na mravenčí
práci naší organizace v jednotlivých oddílech během schůzek, akcí či
táborů. Jejich odměnou jsou jen úsměvy dětí, se kterými pracují. Děkujeme za hodiny vaší práce, trpělivost s dětmi a osobitý přístup v práci
s dětmi.
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Na výroční zprávě se podíleli: Roman Buchtel, David Čančík, Lukáš Jureček,
Edita Jurečková, Lenka Krupová, Žaneta Vaníčková.
Výroční zpráva za rok 2020 byla schválena VR Klubu Pathfinder dne 30. 6. 2021.

