David Čančík
Předseda z.s. Klub Pathfinder
Vážené čtenářky a čtenáři, právě držíte ve svých
rukách zprávu, která se ohlíží za uplynulým
rokem v Klubu Pathfinder. Ačkoli se to zdá
neuvěřitelné, Klub Pathfinder oslavil na palubě
vltavského parníku již dvacáté narozeniny.
Velkou událostí loňského roku byla také naše
účast na evropském camporee ve Švýcarsku,
kde jsme převzali pomyslný štafetový kolík.

Příští camporee bude totiž v roce 2019 u nás.
Uplynulý rok, to byly hlavně stovky oddílových
schůzek a aktivit, desítky víkendovek a táborů,
tisíce dobrovolnických hodin dospělých
a dospívajících vedoucích a rádců věnovaných
přímo nebo nepřímo dětem. Děkuji všem, kteří
se podílejí na tom, že Klub Pathfinder je zdravá
a dobře fungující organizace dětí a mládeže.

Roman Buchtel				
Místopředseda, vedoucí oblastního sdružení Čechy
Rok 2015 byl rokem mnoha změn. Za chvíli
bude končit roční doba hájení – jeden rok od
chvíle, kdy jsem byl jmenován místopředsedou
za českou část KP. Ač jsem součástí pathfinderu
již od dětských let, bylo mnoho věcí, o kterých
jsem neměl tušení, jak přesně fungují. Po roce
jsem se snad již zcela zorientoval.
Potřeby dětí jsou stále stejné, jen kulisy, ve
kterých žijeme, se velmi rychle mění, a tak je
třeba na tyto změny reagovat. Jsem velmi rád
za dostatek mladých rádců, kteří se aktivně
zapojují do činnosti KP. Nových vůdců
absolventů nám nepřibylo v minulém roce
mnoho, ale věřím, že kvantitu nahradí kvalita

a chuť se zapojovat. Biblická soutěž Stezka
písmáků zaznamenala pokles v účasti, a tak
se snažíme hledat nové, pro děti atraktivnější
formy. V závěru roku nás čekalo tradiční výroční
setkání vedoucích, kde jsme společně hodnotili
uplynulý rok. Vedoucích přijely téměř čtyři desítky, byla radost vidět pohromadě tak velký tým
dobrovolníků, kteří každý rok odslouží stovky
hodin ve prospěch dětí. Věřím, že se nám bude
i v dalších letech dařit naplňovat naše cíle, tedy
ukazovat dětem správný směr pro jejich život,
motivovat je ke službě druhým a rozvíjet kvalitní
charakter. K tomu nám dopomáhej Bůh.

Lukáš Jureček
Místopředseda, vedoucí oblastního sdružení
Moravy a Slezska
Co se mi vybaví při otázce: Jak hodnotím rok
2015 na Moravě a ve Slezsku? Jednoduše
radost… radost z toho, že roste členská
základna, radost z toho, že nám letos
mimořádně přálo počasí, radost z nových
nadšených vůdců, radost z dětských úsměvů
a spontánnosti, s jakou se pouštěly do
mnohých her a soutěží, radost z toho, že děti
neztrácejí smysl pro humor, dobrodružství

a roztomilé „lumpárny”, radost, že se nestal
žádný vážný úraz, radost z možnosti spolupracovat v různých týmech s tak skvělými vedoucími, radost z vděčnosti mnohých rodičů,
radost z toho, že jsem čas od času mohl
zahlédnou ovoce naší služby dětem… A za
to vše patří díky předně Bohu, ale také Vám,
kteří dáváte zadarmo kus sebe, protože vidíte
v našich dětech naději pro budoucnost.

Trocha historie
Klub Pathfinder byl založen jako nástupnická
organizace dne 7. 4. 1995. Navázali jsme na
předchozí aktivity v Junáku, asociaci TOM
a lokální činnost křesťanských skupin dětí
a mládeže. 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 aktivity a setkání, z nichž
se mnohé osvědčily a staly základem každoroční
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 vyvážená,
srozumitelná a efektivní. V posledních letech
se opět věnujeme obsahu činnosti s dětmi,
aktuálnímu definování cílů a postupů a zároveň
pokračujeme v mravenčí a nikdy nekončící práci
ve vyhledávání a podpoře dobrovolníků, tedy
morálních i kvalifikovaných vůdců oddílů
a dalších spolupracovníků.
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Základní údaje
Název:
Sídlo:
IČO:
Číslo účtu:

Klub Pathfinder, z.s.
120 00 Praha 2, Londýnská 30
62939211
2400101213/2010 (transparentní účet)

Kontakty (kancelář KP):
Korespondenční adresa:
Peroutkova 57, 150 00 Praha 5
Mobil:
+ 420 734 521 610
E-mail – sekretariát:
ingrid@pathfinder.cz 			
Statutární zástupci:
Předseda:
David Čančík			
Místopředseda: Lukáš Jureček
vedoucí KP pro Moravu a Slezsko
Místopředseda: Roman Buchtel
vedoucí KP pro Čechy
Výkonná rada:				
Správní rada:
David Čančík				
Mikuláš Pavlík
Lukáš Jureček
			
Marek Škrla
Kateřina Neudertová Hellebrandová		
Vít Vurst
Michal Škulka				
Karel Staněk		
Roman Buchtel				
Teodor Knobloch		
Kamil Majer				
Petr Bujok
Jan Lidmila				
Roman Kašpar
Radek Kantor				
Jaroslav Šlosárek
Jakub Fraj					
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Sekretariát KP:				
Ekonom KP:				
Webmaster:				
Redaktor přílohy časopisu Advent:

Ingrid Zatroch
Stanislava Sotlová
Michal Tesař
Jaroslav Šlosárek

Výbor ČS KP:				
Roman Buchtel				
Iveta Paierová				
Petr Bujok				
Michal Škulka				
Jan Mráček				
					
					

Výbor MSS KP:
Lukáš Jureček
Jiří Buroň
Pavla Gildeinová
Renata Kaminská
Gabriel Skalka
Roman Vyčánek
Václav Žák

Statistické údaje
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Činnost

Oddíly
Oddíl je základním prvkem Klubu Pathfinder.
Tvoří ho děti, rádci a dospělí vedoucí a může
mít od několika členů až po desítky. Velké
oddíly se pak často dělí na družiny podle věku.
Obsah činnosti je určován zájmovým nebo
profesním zaměřením dospělého vedoucího
a také zájmy členů oddílu. Nosným programem může být život v přírodě, modelářství,

hudba a zpěv, počítačový kroužek a podobně.
Všechny oddíly však mají společné jádro, které
je definováno v programu „Stupně rozvoje
pathfindera“ nebo v programu „Kolibřík“.
Tato činnost v klubovně je samozřejmě
doplňována pestrou řadou jiných aktivit,
výprav a výletů za poznáním. V roce 2015 bylo
realizováno přibližně 3000 schůzek.

Akce oblastí, oblastních sdružení a celého spolku
Jednotlivé oddíly spojují síly a spolupracují
také v rámci oblastí. Nejčastějším výsledkem
takové spolupráce jsou oblastní víkendová
setkání. Tyto aktivity jsou vždy tematicky
zaměřené, často věnované konkrétní věkové
skupině. Snaží se být pověstnou šlehačkou na
dortu, inspirací i motivací jednotlivých družin.
Víkendovky rovněž zvyšují rozhled a sociální
kontakty dětí a mládeže, přispívají k rozvoji
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osobnostních kvalit jednotlivců. Tato setkání
jsou zaměřena i na neorganizované děti
a mládež. Akce oblastí jsou doplněny
i o setkání v rámci celého státu nebo jednotlivých oblastních sdružení, která již mají
dlouholetou tradici. V hodnoceném roce
jsme takto realizovali 33 oblastních akcí
a 14 setkání na úrovni oblastních sdružení
nebo celého státu.

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. V uplynulém
roce jsme realizovali 41 letních táborů.

Společenské centrum
V Praze na Londýnské pokračuje projekt
společenského centra, které se věnuje
pestré škále společenských, uměleckých
a vzdělávacích aktivit pro mladé, ale i pro
ostatní věkové skupiny. Společenské centrum

je spojené s kavárnou, která je prostorem
k neformálním setkáním lidí. V průběhu
loňského roku se toto centrum pomalu
osamostňovalo a pro svou specifickou činnost
bude do budoucna vystupovat nezávisle.

Preventivní programy na školách
Jedná se o lektorky, které se v rámci vyučování
na jednotlivých základních školách věnují
tématům podporujícím prevenci a informovanost dětí v oblasti společensky nežádoucích
jevů. V průběhu roku takto osloví tisíce dětí.
Kromě jednorázových přednášek probíhá

na třech školách (ZŠ Chyšky, ZŠ Čestlice,
ZŠ Křivoklát) celoroční pravidelné vyučování
v této oblasti. Na ZŠ v Chyškách běží
volnočasový oddíl, který vznikl na základě
preventivních programů.
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Camporee EUD – Švýcarsko
Po čtyřech letech, které utekly jako voda,
jsme opět vyslali výpravu 90 zástupců České
republiky na evropské camporee konané tentokrát ve švýcarském Estavayer-le-Lac. Našemu
tábořišti vévodilo veliké bílé teepee, kolem
kterého byly úhledně seřazeny dvoumístné
kopulky. Tábořiště všech výprav pak dohromady tvořila jakési předměstí starobylého
města Ninive, v jehož centru stál veliký stan
pro 2500 účastníků. Každý den ráno
a večer jsme se v něm scházeli a naslouchali
muzikálu a dalšímu programu postavenému
na biblickém příběhu muže, který se jmenoval
Jonáš. Také aktivity, kterých bylo možné se
účastnit přes den, vycházely z jeho příběhu.
Na šesti různých workshopových stanovištích,
která každý v průběhu camporee navštívil,
bylo připraveno několik desítek rukodělných,
řemeslných, sportovních, vědomostních
i kolektivních aktivit a soutěží. Někteří se učili
střílet z luku, jiní kovali v kovárně podkovy,
další vytvářeli originální origami z papíru.
Bylo možné se povozit na kolotoči, který byl
předtím sestaven coby vázaná stavba a mnoho
dalšího. Čtvrtý den naše výprava organizovala
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závody lodí vlastní konstrukce. Použili jsme
k tomu více než 4500 prázdných pet lahví.
Každý národ si postavil své plavidlo „petfinder“ a na něm jsme posléze soutěžili ve
štafetovém závodě. Jeden z programů, který
se jmenoval Urban life, je vlastně takovým
městečkem plným služeb a aktivit a zároveň
sbírkou na představené humanitární projekty.
Za jednotlivé aktivity jsme totiž museli platit
zlatými a stříbrnými valouny, získanými ve
směnárně za eura. Veškerá tržba pak byla
věnována humanitárním projektům organizace ADRA. Jedním z vrcholů setkání pak byl
páteční křest v jezeře. Po něm následovalo
sobotní vyvrcholení celého setkání a závěrečný
ceremoniál. Camporee uteklo rychle a nám po
něm zůstaly krásné vzpomínky, navázané kontakty s vrstevníky z jiných částí Evropy a světa.
Vrátili jsme se domů unavení, ale šťastní, že
patříme do tak veliké rodiny dětí a mladých
lidí, kteří chtějí jít životem zodpovědně vůči
sobě, druhým lidem i Bohu. Už dnes se
těšíme, až své partnerské oddíly z Evropy
přivítáme u nás.

Materiál a pomůcky
Pro oddíly jsme otevřeli již šesté místo, kde
si mohou půjčovat materiál na své aktivity,
a to tentokrát v Ostravě. Jsou zde k dispozici stany, lodě, rafty a řada drobného
materiálu a vybavení.
Na letní tábory jsou připravena 4 tábořiště.
Jedno z nich změnilo v roce 2015 své místo.
Nově se nachází v Dolech u Luže.

Veškeré aktivity doplňujeme přípravou praktických materiálů a pomůcek pro činnost,
jakými jsou zejména metodiky SRP a Kolibřík,
Bible pro pathfindery a další.
V roce 2015 jsme vydali třetí metodický
materiál „Broučci“, tentokrát pro předškolní
děti. Dále to bylo revidované vydání zpěvníčku
KP III.
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Vzdělávání a podpora
Klub Pathfinder věnuje velkou pozornost
výchově a vzdělávání vedoucích a rádců.
Systematický vzdělávací program pro vedoucí má dva stupně. Základní pro rádce,
následný pro vedoucí oddílů a vedení tábora.
Po dokončení kurzů jsou pak absolventi zváni
ke každoročním rádcovským a vůdcovským
speciálům, které jsou dalším průběžným
a specializovaným studiem a motivačním
setkáním. KP má svůj vůdcovský kurz již
řadu let akreditován u MŠMT.

V roce 2015 jsme dokončili čtvrtým setkáním
kurz pro rádce, který absolvovalo 10 rádců.
Před létem pak byl pro tuto skupinu k dispozici rádcovský speciál na Ploučnici.

Dospělí zájemci o kurz si mohli vybrat ze
dvou míst. Jeden v délce trvání 2 víkendů
a letního týdenního soustředění proběhl
v Čechách a druhý, třívíkendový plus letní
týden, byl k dispozici na Moravě. Celkem
absolvovalo vůdcovské kurzy v roce
2015 19 nových vůdců.
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V září se stávájící vedoucí oddílů měli možnost
zúčastnit prodlouženého mezinárodního
setkání ve slovenských Poloninách. Cílem byla
výměna zkušeností, navázání kontaktů mezi
vedoucími z České a Slovenské republiky a
hodnocení a koordinace dalších činností pro
podporu oddílové práce v Klubu Pathfinder.

Nejstarší skupinou pak jsou Old pathfindeři,
jejichž setkávání podporujeme a oni zase
čerpají ze svých dlouholetých zkušeností při
podpoře oddílů a akcí ve svém blízkém
i vzdáleném okolí.
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Základní ekonomické údaje
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 a dary poskyt-

nutými patrony KP. Výše členských příspěvků
je stanovena na 100,- Kč za rok. Hospodaření
je kontrolováno správní radou volenou
sněmem a kontrolními orgány poskytovatelů
grantů a dotací a sponzorů.

Přehled příjmů a výdajů za rok 2015
PŘEHLED PŘÍJMŮ KP
ostatní (účastnické poplatky, členský příspěvek, úroky atd) 3 255 000 Kč
grant – MŠMT
950 000 Kč
dotace z ČSU CASD
650 000 Kč
dotace ČS CASD
357 280,89 Kč
dotace MSS CASD
245 228 Kč
sponzorské dary
397 926 Kč
Chotěboř
6 039 Kč
dotace ČS CASD – mládež
299 042,11 Kč
SC Londýnská
28 661 Kč
lektoři preventivních programů
291 889,71 Kč
dar – Švýcarsko		
32 910 Kč
CELKEM
6 514 274 Kč

Přehled příjmů

0,5 %
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5%

dotace ČS CASD – mládež

4%
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4%

50 %
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členský příspěvek, úroky atd)

5,5 %

dotace ČS CASD

10 %

dotace z ČSU CASD

15 %
grant – MŠMT
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PŘEHLED VÝDAJŮ 2015
mzdy
odpisy HIM a DHIM
náklady na provoz
náklady na akce a vybav. oddílů KP
náklady na akce oblastí, sdružení, spolku
náklady ostatní
CELKEM
ztráta
výdaje na pořízení DHIM
použité nedočerpané dotace 2014

86 400 Kč
366 914 Kč
441 134 Kč
974 354 Kč
4 113 444 Kč
798 429 Kč
6 780 675 Kč
266 401 Kč
197 337 Kč
118 538 Kč

Přehled výdajů

14 %

7%

náklady na akce
a vybavení oddílů KP

náklady na provoz

1%

5%

mzdy

odpisy HIM a DHM

61 %

náklady na akce oblastí,
sdružení, spolku

12 %

náklady ostatní
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Závěr revizní komise, správní rady KP
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Očima účastníků
Tábor JK mladší – Plavba Jitřního poutníka Tématem mladšího tábora byla Narnie, konkrétně Plavba Jitřního poutníka. Na své cestě za dobrodružstvím, lépe řečeno plavbě, jsme často čelili nebezpečí v podobě otrokářů,
našich vlastních nočních můr, mrtvé vody měnící vše na zlato nebo pirátům, před kterými jsme museli prchat. Naším úkolem bylo najít sedm ztracených lordů. Za plnění činností a her získávaly týmy lodičky, které
znázorňovaly body. Týmy se jmenovaly: Kečupáci, Mastní plejtváci, Čokoládoví kentauři a Mořské okurky.
Pokud se posádka zrovna neplavila, krátila si čas fotbalem, přípravou večerního ohně a jinými službami
nebo hrou ragby. V oblibě nezaostávaly ani různé karetní hry. Ovšem všichni se nejvíce vyřádili na mýdlové
skluzavce v podobě plachty natáhnuté z kopce a důkladně pokryté vrstvou mýdla. Nakonec jsme s princem
Kaspianem a některými Narniany došli až na konec světa. Závěrečný večer byl velkolepě oslaven a loučení
druhý den ráno bylo srdcervoucí. Naštěstí to nebyla poslední výprava za dobrodružstvím a všichni se těšili,
že se další rok potkají u dalšího dobrodružství. Za Jižní kříž Domča a Olda

Vločička Celý den vytrvale sněžilo a všichni přijeli s dobrou náladou, takže vše

nasvědčovalo tomu, že si víkend pořádně užijeme. V sobotu před devátou hodinou jsme se všichni sešli v hlavním sále a zazpívali si několik písniček. Následoval
krátký příběh k zamyšlení a velmi pěkně připravená scénka, která nám pomohla
v dopolední soutěži ve znalosti určitých knih Bible. Po obědě se všichni začali
připravovat na soutěž s originálním názvem bibliatlon. Úkolem bylo projít venku
čtyři stanoviště s co největším počtem správných odpovědí. Za špatné odpovědi
musely děti plnit zvláštní úkoly, například jít na lyžích pro 4 osoby či střelba
prakem. I přes mírně nepříznivé počasí na Ještědu se všech osm skupinek probojovalo se statečnými úsměvy na tvářích až k horské chatě, ve které jsme se všichni
ohřáli a kde byl pro nás připravený teplý čaj a večeře. Byla to další skvělá akce, na
které jsme si mohli získat nové kamarády a prohloubit si vztahy s těmi starými.
Anička

Helfštýn Děti odjížděly smut-

né, že tato akce končí. Moc
nás překvapila pestrost programu. Cestou jsem se jich
ptala, co se jim nejvíce líbilo.
Odpovědi se lišily: oslovování
lidí s otázkami ohledně J.H.,
maska koně, hrad křižáků,
vodní bomby, noví kamarádi,
výborné jídlo, zpívání...
A perfektní byl budíček!
Jedna holčina nám v autě
brečela, proč není Helfštýn
víckrát do roka. Tak to jsou
dojmy od nás. :) Ester

Letní tábor Chci moc poděkovat za tábor,

Letní tábor Na táboře

se mi nejvíce líbilo to, jak vedoucí
stáli, spíš trsali na
stole, potom jak
jsme hráli hru
a museli jsme být
k sobě přivázaní,
protože jsme museli
hodně spolupracovat. A jak měl
vedoucí narozeniny,
tak mu blahopřáli
a za odměnu ho
polili vodou, protože
bylo vedro. Charlotte

Kryštof přijel neskutečně nadšený. Cestou
domů naříkal, že už je konec a že příští rok
určitě jede zase. Bezvadný program a chutné
jídlo. Takže uděluji velkou pochvalu :) a moc
děkuji. Ivana

Vůdcovský kurz Já jsem z kurzu nadšený.

Hlavně z toho, jak to bylo praktické
a inspirativní. Plno zážitků, v hlavě mám
výrobu výstražného zařízení, military víkend
se spaním v atomovém krytu, večerní
bojovky... nikdy jsem neslyšel tak poutavě
vyprávět o přírodě. Mám odhodlání dělat
oddíl mnohem systematičtěji. Stručně,
každému doporučuji. Petr
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Přehled akcí Klubu Pathfinder

Akce ČS, MSS a celostátní
datum

název akce

místo

cílová skupina
děti / rádci / vůdci
12+ / do 12

30.1.–1.2.
1.– 3.5.		
17.10.		
4.– 6.12.		
5.–7.6.		
23.–25.10.
7.11.		
8.11.		
14.–15.2.
9.–11.10.
27.–2.7.		
2.– 4.10.		
31.5.		
2.–12.8.		
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Liberecká Vločička		
Robinzonáda		
Múzička			
Výroční setkání vedoucích
Helfštýn			
Potáborové tábora MSS
Múzička MSS		
Hry bez hranic		
Výroční bohoslužba
Mírák			
Vandr			
Setkání OLD KP		
20. výročí KP v ČR		
Camporee EUD 		

Liberec		
Plasy		
Praha		
Blaník		
Štramberk
Ježonky		
Ostrava		
Ostrava		
Zlín		
Ostrava		
Rychlebské hory
Krkonoše
Praha – parník
Švýcarsko

počet
účastníků
celkem
všech

děti
74		
děti
210		
děti
120		
vůdci
40		
děti
220		
děti
65		
děti
300		
děti
80		
15+
52		
15+
500		
oldpathfinder 12
oldpathfinder
9
vedoucí + hosté 80
děti
90

sdružení
ČS / MSS / SZ

ČS
ČS
ČS
ČS
MSS
MSS
MSS
MSS
MSS
MSS
MSS
ČSU
ČSU
ČSU

Akce oblastní
datum

název akce		

místo

cílová
skupina

děti/rádci/vůdci
12+/do 12

18.– 20. 9.
5.– 8.7.
27. 2.–1. 3.
1.–3. 4.
14. 6.
28. 6.–2. 7.
30. 10.–1. 11.
29. 12.–1. 1.
27. 2.–1. 3.
27.–29. 3.
17.–19. 4.
6.–7. 6.
23.–27. 6.
17.–19. 7.
3.– 4. 10.
21.–22. 11.
13.–15. 3.
28.6.–4.7.
18.– 20. 9.
28.– 29. 3.
4.1.
28.–29.3.
20.9.
17.5.
18.4.
20.9.
29.11.
15.1.
22.2.
6.9.
8.–10.5.
30.10.–1.11.
30.5.

Karlovarská pečeť
Karlovy Vary
stavba tábořiště–Hadovka Konstantinovy lázně
Tvořík		
Příbram		
Jarní nádech		
Český Krumlov
Klokaní kapsa		
České Budějovice
Stavba tábořiště
Vimperk		
Sedlčanský groš
Sedlčany		
Silvestr		
Strašice		
Eskymák		
Jablonec nad Nisou
Karneval + vítání jara
Rezek		
Setkání rádců SH
Liberec		
Sport		
Mladá Boleslav
Stavba tábořiště
Raspenava
Setkání rádců a vůdců SH Liberec		
Bobří desetiboj		
Česká Lípa 		
Deskové hry		
Ústí nad labem
Sněženka		
Chotěboř		
Stavba tábořiště - Luže Dvory u Luže
Retro		
Česká Třebová
12 klíčů		
Kuřim		
Novoroční výšlap
Praděd		
Jarní tání 2015		
Žlutava		
RAJD Vojkovice
Vojkovice		
SAFARI		
Halenkovice
Múzička		
Zlín-Malenovice
Goliášův meč		
Valašské Klobouky
Zlin-Ball		
Zlín-Malenovice
Volejbal		
Frýdek-Místek
Florball		
Hnojník		
Atletická olympiáda
Havířov		
V máji v ráji		
Žďár nad Sázavou
Kdo jsem já		
Žďár nad Sázavou
Okrskové dětí		
Český Těšín

počet
účastníků
celkem
všech

děti
55
rádci/vůdci 15
děti
28
děti
15
děti
15
rádci/vůdci10
děti
32
děti
13
děti
35
děti
61
rádci
15
děti
40
rádci/vůdci 17
rádci/vůdci 9
děti, vedoucí 51
děti
22
děti
34
rádci/vůdci20
děti
51
děti
56
všichni
32
děti
99
děti
50
děti
55
děti
53
děti
33
děti
44
15+
100
děti
60
děti
74
všichni
20
všichni
15
děti, rodiče200

oblast

sdružení
ČS / MSS / SZ

DIVOKÝ ZÁPAD
DIVOKÝ ZÁPAD
JIŽNÍ KŘÍŽ		
JIŽNÍ KŘÍŽ		
JIŽNÍ KŘÍŽ		
JIŽNÍ KŘÍŽ		
JIŽNÍ KŘÍŽ		
JIŽNÍ KŘÍŽ		
SEVERNÍ HVĚZDA
SEVERNÍ HVĚZDA
SEVERNÍ HVĚZDA
SEVERNÍ HVĚZDA
SEVERNÍ HVĚZDA
SEVERNÍ HVĚZDA
SEVERNÍ HVĚZDA
SEVERNÍ HVĚZDA
VÝCHODNÍ VÍTR
VÝCHODNÍ VÍTR
VÝCHODNÍ VÍTR
Zlatý střed		
Olomouc		
Zlín		
Frýdek-Místek
Zlín		
Zlín		
Zlín		
Zlín		
Frýdek-Místek
Třinec		
Třinec		
Jihlava		
Jihlava		
Třinec		

ČS
ČS
ČS
ČS
ČS
ČS
ČS
ČS
ČS
ČS
ČS
ČS
ČS
ČS
ČS
ČS
ČS
ČS
ČS
ČS
MSS
MSS
MSS
MSS
MSS
MSS
MSS
MSS
MSS
MSS
MSS
MSS
MSS
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Vzdělávací programy

Tábory
Pořadatel (název)
místo
(oddíl / oblast / jiný)			

počet
účastníků

Retro tábor VV (servis materiálu) Doly Luže
Tábor ZS Penguins
Raspenava
Tábor - Vlastějovice
Hněvkovice
Tábor JK – starší
Vimperk
Tábor ZS Aslan + Zebry
Libeš
Tábor DZ – mladší
Hadovka
Tábor ZS Penguins – speciál
Raspenava
Tábor VV – mladší
Doly Luže
Tábor JK – mladší
Vimperk
Tábor SH mladší + starší
Raspenava
Tábor DZ – starší
Vltava
Tábor VV – starší + děti z Ukrajiny Doly Luže
Tábor ZS – Hrozinka
Vimperk
Tábor VV – DD Holice
Doly Luže
Tábor VV – koňský
Brčekoly
MSS
Lhotka u Litultovic
Třinec
Podhradí (Vítkov)
Břeclav
Kladky
Brno–Olomoucká
Hornice
Brno, Dobrodruzi
Mutyněves
Uherské Hradiště (oblastní Zlín)
Hoštálková
Bruntál (oblastní Ostrava–západ) Lhotka u Litultovic
Olomouc
Jívová
Brno–Střední
Brtnice u Jihlavy
Vojkovice
Údolí Oslavy
Přerov
Jívová
Žlutavy
Žlutava
Bystřice
Hron
Most přátelství
Podhradí (Vítkov)
Kyjov
Svatobořice–Mistřín
Frenštát pod Radhoštěm		
Frýdlant nad Ostravicí
Hranice
Blansko
Rudice
Roubanina
Lysice
Roubanina
Boskovice
Šumperk
Rýdrovice
Frýdek-Místek
Ježonky
Komorní Lhotka
Třinec Tyra
Hodonín
Hodonín
Držková
Držková
Valašské klobouky
Račné
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20
51
50
29
54
56
32
63
39
64
24
42
32
37
21
68
55
49
39
45
27
38
26
30
25
35
35
27
37
30
27
25
30
25
20
30
25
37
20
22
35

datum

5.–12.7.
5.–12.7.
5.–17.7.
5.–17.7.
6.–15.7.
9.–19.7.
12.–19.7.
12.–19.7.
19.–26.7.
19. 7.–2.8.
20.–26.7.
9.–16.8.
2.–9.8.
19.–26.7.
26.7.–2.8.
19.–26.7.
19.–26.7.
2.–10.7.
16.–23.8.
18.7.–1.8.
2.–9.8.
26.7.–1.8.
1.–10.7.
1.–12.7.
12.–19.7.
10.–19.7.
5.–12.7.
5.–10.7.
26.7.–1.8.
12.–19.7
12.–16.7.
3.–7.8.
7.
7.
8.
16.–21.8.
23.8.–30.8.

Vzdělávací akce
datum

název akce

místo

cílová skupina
děti / rádci / vůdci
12+ / do 12

23.–25.1.
20.–22.3.
17.–19.4.
5.–7.6.
18.–27.6.
25.–28.9.
27.–1.2.
27.–29.3.
24.–26.4.
24.–30.8.
27.–29.11.

RK 4D IV
Vůdcovský kurz I.
Vůdcovský kurz II.
Rádcovský speciál
Vůdcovský kurz III.
Vůdcovský speciál
VK 1
VK 2
VK 3
VK 4
VK 5 + Vzdělávací speciál

Blaník
Brána skal
Jičín
Ploučnice
Třeboňsko
Slovensko
Tvrdkov
Košařiska
Havířov
Maršov
Brno

počet
účastníků
celkem
všech

rádci
vůdci
vůdci
rádci
vůdci
vůdci
dospělí
dospělí
dospělí
dospělí
rádci / vůdci / dospělí

20
13
13
14
14
26
17
14
17
18
35

sdružení
ČS / MSS / SZ

ČS
ČS
ČS
ČS
ČS
ČSU
MSS
MSS
MSS
MSS
MSS

Koordinační porady a výbory
Porady a výbory

Výkonná rada
Správní rada		
Koordinační ČS KP
Koordinační MSS KP
Porady oblastí
Příprava camporee

počet setkání 		

4x
2x
4x
4x
24 x
4x

místa

Praha, Brno, Jihlava
Praha
Praha
Přerov, Olomouc, Brno, Ostava
celá ČR
Ostrava, Praha
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Poděkování
Také rok 2015, tedy jednotlivé akce a aktivity,
které jsme vytvářeli, nevybočoval z dlouhodobého směru. Tedy vytvářet prostředí,
ve kterém se děti cítí dobře a bezpečně,
prostředí, které je rozvíjí a motivuje k dobrým
rozhodnutím, prostředí, které je srozumitelné
i pro jejich kamarády a spolužáky.
V loňském roce jsme navíc věnovali úsilí
i novému definování důrazů KP. Započali jsme
proces hledání aktuálních metod činnosti KP,
který jsme nazvali „Vize 20–21“.
Nepodařilo se nám znovu získat titul „Uznaná
organizace pro práci s dětmi a mládeží“.
Pracujeme proto na odstranění nedostatků,
abychom se letos mohli znovu pokusit získat
tento titul, jež vypovídá o trvalé kvalitní
činnosti a zaručuje dlouhodobou finanční
podporu MŠMT.
V oblasti hospodaření KP vykazuje vyrovnané
rozpočty, a to zejména díky setrvalé podpoře
hlavních dárců a patronů. Děkujeme zároveň
všem, kteří jakkoli materiálně i finančně
činnost Klubu Pathfinder podpořili.

Novým impulzem v loňském roce bylo
bezpochyby jmenování místopředsedy pro
řízení české části oddílů, který svojí energií,
zkušenostmi i novými pohledy rozvíjí svěřenou
oblast.
Chceme však poděkovat zejména několika
stům dospělých vedoucích oddílů a desítkám
jejich dospívajících pomocníků – rádcům. Také
členům výkonné rady, koordinačních výborů
moravských a českých oblastí za jejich práci.
Dále instruktorským týmům vůdcovských
a rádcovských kurzů. Pak organizačním
týmům velkých akcí a jednotlivých táborů,
lektorům na školách, pracovním skupinám,
které zpracovávaly jednotlivé metodické
pomůcky. Dále správcům materiálu a jednotlivých tábořišť, odborníkům na grafiku,
design, IT, právo, ekonomiku apod.
Klub Pathfinder, to je naše společná snaha
pomoci dětem a mladým lidem zorientovat se
v hodnotách, pomoci jim vykročit správným
směrem, pootevřít dveře do jiné než většinově
sdílené reality života. Do reality počítající s tím,
že život má i svůj duchovní rozměr. Nakolik
se to daří, neumí z krátkodobé perspektivy
odpovědět žádná statistika.

Tato výroční zpráva byla schválena výkonnou radou KP dne 18. 5. 2016.

Mnoho akcí najdete ve fotogalerii: www.pathfinder.cz/foto/
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