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Ohlédnutí
za rokem 2019
Roman Buchtel
Růža

Roman Buchtel
předseda KP

Lukáš Jureček
místopředseda KP

V roce 2019 jsme
toho v PathÞnderu
prožili opravdu mnoho
a o to nejdůležitější
bychom se s vámi
vážení čtenáři chtěli
podělit. Byl to rok
plný změn a jsem
velmi rád,
že předávání
předsednické štafety
bylo postupné
od dívání se, přes
zkoušení až po
samostatnou práci
a za to patří Davidovi
Čančíkovi, mému
předchůdci, velký dík.
Velký dík také patří
vedoucím oddílů, kteří
pravidelně věnují svůj
čas a um schůzkám,
výpravám a táborům.
To oni jsou těmi, kteří
předávají opravdové
hodnoty dětem
a pomáhají jim nalézat
tu nejlepší cestu
životem. Mým přáním
je, aby v Klubu
PathÞnder děti
nacházely bezpečné
místo, kamarády
na celý život a dobré
životní nasměrování.

David Čančík
Dawy

David Čančík
předseda KP
v letech 2007-2019

Milí čtenáři Výroční
zprávy Klubu
PathÞnder, ačkoli jsem
v loňském roce
předal své místo
u kormidla svému
nástupci Romanovi
Buchtelovi, mám tu
čest se spolu s ním

ohlédnout za tím
kouskem cesty,
po kterém naše
organizace
v uplynulém roce
prošla. Klíčovou akcí
byla bezesporu účast
děvčat a kluků
z většiny oddílů na
evropském setkání
PathÞnderů
v Lisabonu na
Camporee. Podívám-li
se na uplynulý rok
obecně, těší mě,
že oddíly KP jsou
namnoze živými
místy, kde děti mohou
rozšiřovat svoje
kompetence a dělat
krůčky v rozvoji své
osobnosti a to nejen
v oblasti dovedností,
ale také postojů
k různým etickým,
sociálním i duchovním
tématům. Současně
mám radost z toho,
že řada programů je
všímavá ke svému
okolí
charakterizovaném
lidmi a nebo lokalitou.
I v loňském roce jsme
tak naplňovali jeden
z klíčových cílů KP
a to vychovávat
a podporovat děti
a mladé lidi
k zodpovědnému
vztahu k sobě,
svému okolí i ke
Stvořiteli. Vím, že se
to neděje samo
o sobě, že je to
výsledek činnosti
desítek zapálených
dospělých
a dospívajících, kteří
právě tento obsah
Klubu PathÞnder
vtiskují. Přeji
Romanovi a celému
KP, aby

i v následujících
letech generoval
dostatečné množství
nadšených rádců
a vedoucích, kteří
v dětech
prostřednictvím
oddílů, oddílových
aktivit a táborů budou
právě tento cíl
rozvíjet.

Lukáš Jureček

Dívám-li se zpět na
uplynulý rok 2019,
vidím v něm
budoucnost a to jako
výzvu i příležitost.
Novým absolventům
vůdcovského kursu,
či projektu PTD
PathÞnder se otevřely
v podstatě nekonečné
možnosti sloužit
druhým, předně
dětem. A to je
pořádná výzva!
A zároveň největším
přáním všech nás
dospělých vedoucích
a organizátorů:
Přenést na účastníky
našich akcí a kursů
vědomí, že smyl
našich životů je v tom
být pro druhé
požehnáním. Je to
i mou modlitbou za
všechny, kdo s námi
šli v roce 2019
alespoň kousek cesty.
Kéž nás vše,
co děláme, všechny
zážitky, hry
a vzpomínky,…
motivují přinášet
užitek a radost všem
okolo nás.

3

Pathfinder
= stopař
průzkumník
zvěd
Pilíře KP:
křesťanství
skauting
příroda
Heslo KP:
Láska
Kristova nás
spojuje.

O Klubu
Pathfinder
Zapsaný spolek dětí a mládeže Klub PathÞnder
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 PathÞnder 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.

Klub PathÞnder v číslech
Oddílů
Členů

Akcí oddílů

73

2562
113

Oblastních akcí

35

Vzdělávacích akcí

13

Absolventů vůdcovského kursu

15

Absolventů zdravotnického kursu
Táborů

9
30
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Organizační
struktura

Výkonná rada

Roman Buchtel (předseda KP), Lukáš Jureček (místopředseda KP),
Kateřina Neudertová Hellebrandová, Petr Bujok, Roman Vyčánek,
Jakub Fraj, Karel Strouhal, Kamil Majer

Správní rada

Mikuláš Pavlík (předseda SR KP), Marek Škrla, Vít Vurst, Daniel Dobeš,
Jaroslav Bartoš, Jiří Buroň, Jaroslav Šlosárek, Pavel Pilbauer

Výbor ČS

Roman Buchtel (vedoucí ČS KP), Petr Bujok, Jan Mráček, Jakub Sotl,
Michal Škulka, Tomáš Špác

Výbor MSS

Lukáš Jureček (vedoucí MSS KP), Jiří Buroň, Pavla Gildeinová, Kamil Majer,
Gabriel Skalka, Roman Vyčánek, Radek Kantor

Kanceláře

Jakub Fraj (kancelář KP), Edita Jurečková (kancelář MSS KP), Stanislava
Sotlová (účetní), Jaroslav Šlosárek (redaktor), Žaneta Vaníčková
(kancelář KP a ČS KP), Petr Bujok (správce tábořišť)

Oblasti

Zlatý střed
Severní hvězda

Východní vítr

Jantarová stezka
Havířská stezka

Divoký západ

Horská stezka

Vlčí stezka

Jižní kříž
Horácká stezka

Krasová stezka

Bobří stezka
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Organizaci
tvoří členové
a příznivci
napříč věkem:

- broučci

(4-6) let

- kolibříci

(6-10 let)

- pathfindeři
(11-15 let)

- rádci

(15-18 let)

- vůdci

(18+ let)

- old

pathfindeři
(40+ let)

Kdo jsme…
BROUČEK

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

KOLIBŘÍK

Kolibříky se stávají všechny děti mladšího
školního věku. Kolibříci jsou zvídaví a neustále
v pohybu.
“PathÞnder, to jsou pro mne kamarádi, zábava,
zajímavé věci. Na PathÞnderu se mi líbilo
„zatloukání hřebíků“, „hra na pavouka“
v tělocvičně, „noční stopovačka“, divadlo
(Múzička).” Filip

PATHFINDER

PathÞndeři 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. PathÞnderem
se stává ten, kdo se rozhodne složit slib
PathÞndera.

RÁDCE

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

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.
“PathÞnder pro mne znamená příležitost, jak
být užitečný. Je to pro mne práce, která má
smysl a naplňuje mne radostí z dětských
úspěchů, z přátelství, z upřímné dětské
radosti a společných zážitků.” Petr
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Kdo jsme…
MASTERGUIDE

Titul masterguide je určen těm, kdo vedou
vzdělávací kurzy v Klubu PathÞnder nebo se
jinak významně podílejí na chodu organizace.
“Díky Masterguide jsem si uvědomil a jsem
vděčný za:
1) Skvělé lektory i účastníky ze Slovenska,
Moravy, Čech i Slezska, které jsem díky MG
mohl poznat.
2) Na milých spolupracovnících z týmu RK ČS
KP vidím neustálý růst a jsem přesvědčen,
že MG na tom má jistě podíl.
3) Ve své Bibli mám založený osobní slib
Bohu napsaný na prvním víkendu MG, který
mne už několikrát povzbudil v krizi.” Teoš

OLD PATHFINDER

Mezi Old pathÞndery patří ti, kteří se alespoň
10 let aktivně věnovali práci v Klubu
PathÞnder a jsou starší čtyřiceti let. Někteří
z nich se zasloužili o vznik organizace.
Old pathÞndeři jsou oporou všem mladším
vedoucím, kteří přebírají jejich zodpovědnost
ve vedení oddílů a oblastí a pokračují
v budování organizace.
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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 PathÞnder 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
deÞnována v metodikách Klubu PathÞnder,
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.

AKCE

Jednodenní či vícedenní akce mívají podobu výletů na zajímavá místa,
výprav do přírody, sportovních programů, soutěží, závodů či rukodělných
dílen.

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 30 letních
táborů, kterých se dohromady zúčastnilo
přes 800 dětí a 300 členů organizačního
týmu.
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Výchova
Organizace Klub PathÞnder zakládá svoji činnost
na třech pólech výchovy, které by se měly nacházet
v rovnováze. Aktivity nabízené dětem Klubem
PathÞnder rozvíjejí tělesnou, duševní a také duchovní
stránku osobnosti.
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 vycházejícím z křesťanství
budování vztahu k Bohu
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Vzdělávání je
třístupňové
a kromě
speciálů
a odborného
vzdělávání
zahrnuje:
• Rádcovské
kurzy

Vzdělávání
RÁDCOVSKÉ KURZY

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.

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.

• Vůdcovské
kurzy
• Instruktorské
kurzy
Masterguide

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 – PathÞnder o.z.
a byl Þnančně 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.
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Vzdělávání
METODIKY KLUBU PATHFINDER

Pro každý vývojový stupeň dítěte nabízí Klub PathÞnder 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 PathÞndera provází děti staršího školního věku
stejnojmenná metodika. Řadu metodik týkající se náplně schůzek
a komplexního rozvoje dětí rozšiřuje systém odborek, který umožňuje
individuální rozvoj dětí v nejrůznějších oblastech. V roce 2017 byla také
vydána nová metodika s názvem Cesta ke světlu aneb sedm barev duhy,
která přibližuje témata z oblasti duchovní výchovy a nabízí množství
praktických návodů, jak s dětmi probírat duchovní témata.

DALŠÍ FORMY PODPORY

Klub PathÞnder svým
možnost půjčit si různé
mohou využít při práci s
také 4 vlastní tábořiště,
odehrávají letní tábory.

členům nabízí
vybavení, které
dětmi. Spravuje
na kterých se

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.
Skvělou příležitostí pro neformální setkání vedoucích jsou tzv. speciály,
které se konají na různých netradičních místech. V letošním roce
proběhl Vůdcovský speciál Moravskoslezského sdružení v Kostnici,
Ženevě - po stopách Jana Husa. Následně se účastníci speciálu
přesunuli do údolí Valdenských a strávili tak vzácný čas na místech,
kde se psala historie křesťanství, na místech plné bolesti i radosti
zároveň. Průvodcem krajinou i dějinami církve byl Jan Dymáček.
České sdružení uspořádalo v Praze víkendový Rádcovský speciál.
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Robinzonáda

Helfštýn

PTD
Pathfinder

Velké akce
Během Robinzonády se pathÞndeři obvykle zdokonalují ve skautských
a fyzických dovednostech. Na této jarní akci se každoročně setkává více
než 200 pathÞnderů, místo konání se každý rok mění a v pořádání
se střídají jednotlivé oblasti Českého sdružení. Letošní Robinzonáda
se konala pod vedením Zlatého středu s tématem Mise na Mars.

Je to 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. Jako každý rok
se tato akce konala v krásném prostředí rekreačního střediska U Kateřiny
pod Štramberkem. Tématem Helfštýnu 2019 s názvem “ Krok důvěry příběh Exodu” byl biblický příběh o vyjití Izraelitů z Egypta, přejití Rudého
moře a putování až do Zaslíbené země.

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 čas k poznávání nových kamarádů, příležitosti navázat nová
přátelství, prožívat dobrodružství, poznávat sám sebe i to jak být užitečný
pro druhé.
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Múzička

České sdružení

Múzička

Moravskoslezské
sdružení

Stezka
písmáků

Velké akce
Múzička v Českém sdružení je věnována rozvoji talentu mladých
pathÞnderů. Je to příležitost, při které je možné vyzkoušet si něco
nového. Součástí akce jsou různá vystoupení z oblasti zpěvu, recitace
či tance. Účastníci také mohou přivézt svoje výtvarná díla. Letošním
tématem byla Svoboda a 30. výročí Sametové revoluce spolu se slovem
autentického svědka, který popisoval, jak se mu v té době žilo jako dítěti.

Múzička v Moravskoslezském sdružení je dětskou přehlídkou hudebních,
dramatických a výtvarných vstupů a nese se v duchu oslavné bohoslužby
tentokráte pod motem: “Bůh chce s tebou mluvit.”. Cílem akce je
motivovat děti a jejich vedoucí, aby rozvíjeli svá obdarování a obohacovali
jimi druhé. Na sobotní festival povětšinou navazují nedělní turnaje
v tradičních i netradičních sportovních dovednostech.

Stezka písmáků je soutěž ve znalostech Bible, kterou již tradičně
spolupořádají Junák – český skaut a Klub PathÞnder. První kolo probíhá
elektronicky na internetu a druhé pak jako společné setkání v Praze.
Všichni soutěžící, kteří projdou 1. kolem, získávají zelený odznak soutěže,
ve 2. kole „vyhrávají“ červený odznak soutěžící, kteří dosáhnou
potřebného limitu bodů, avšak v tomto Þnálovém 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
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Velké akce
a mládež, ve čtvrté kategorii dospělých soutěží pouze jednotlivci.
V letošním roce se do soutěže v 1. kole přihlásilo celkem 93 soutěžících,
z nichž 1. kolo úspěšně dokončilo 52. Závěrečného 2. kola se zúčastnilo
49 soutěžících ve 3 kategoriích. Vyhlášení Þnále doprovázela dvojí oslava
30/20 – třicet let svobody / dvacet let trvání soutěže Stezka písmáků.
Při soutěži ve znalostech Bible si zároveň přítomní několikrát během
programu připomněli, jak jsme vděčni za svobodu, kterou díky roku 1989
máme. Účastníci také mohli „vyzpovídat“ kazatele a autora Parabible,
Alexandra Fleka – Běláska.

Camporee

Camporee je tradičním setkáním pathÞnderů z více míst a vychází
z konceptu skautského Jamboree. Jde o událost, která se koná jednou
za více let a připomíná obrovský tábor. Každé čtyři roky organizujeme
týdenní Campree pro PathÞndery z České a Slovenské republiky. Stejně
tak navštěvujeme každé čtyři roky Camporee evropské. V letošním roce
jsme se zúčastnili Camporee v Portugalsku v oblasti Sesimbra.
Z 2,5 tisíce PathÞnderů tvořila naše výprava přibližně 10 %,
což je jednoznačně nejvyšší účast v naší téměř 25leté historii. Měli jsme
tak možnost se nepřehlédnutelně podílet na atmosféře setkání PathÞnderů
z většiny evropských i některých mimoevropských států, navázat nová
přátelství a inspirovat se zkušeností za našimi hranicemi. Téma, které
propojovalo všechny aktivity a soutěže, byl Jozueho jedinečný příběh,
který stál na důvěře v Boží zaslíbení, že jej Jozueho nikdy neopustí.
Čeští PathÞndeři zde velmi dobře reprezentovali naši zemi a spolu se
Slováky tvořili jeden tým, který připomínal nejen čas společného státu,
ale hlavně byl výrazem dobré sousedské spolupráce.
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Historie
Klub PathÞnder vzniká v ČR jako samostatná
organizace. Navazuje na předchozí aktivity Junáka,
A-TOM, YMCA a činnost lokálních křesťanských
skupin dětí a mládeže. Klub PathÞnder se stává
součástí celosvětové asociace PathÞnder Club.
Paralelně vzniká organizace Klub PathÞnder Prieskumník na Slovensku. Obě organizace zůstávají
v kontaktu a spolupracují dodnes na mnoha
společných akcích.

1994
1995
1996
1997

• 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 PathÞnder v ČR
• Založení oblastí Severní hvězda a Zlatý střed
• První tábor Zlatého středu
• Předsedou Klubu PathÞnder je Jaroslav „Jerry“ Šlosárek

• Registrace prvních oddílů, na konci roku je jich už 51
• První Sněm Klubu PathÞnder na Slovensku
• Vydaná první metodika Stupně zdatnosti pro pathÞndery
• Vychází první zpěvník Klubu PathÞnder
• Založení první táborové základny v Jizerských horách

1998

• První rádcovský kurz

2000

• Spuštěny první webové stránky KP
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Historie
2001

• Petr Adame se stává předsedou Klubu PathÞnder

2002

• Vychází revidované vydání zpěvníku pro pathÞndery

2003

• Vychází první skripta pro vůdcovské kurzy

2004

• Vstup do České rady dětí a mládeže

2005
2007
2008

• První zážitkový vůdcovský kurz s názvem Barvy všechny
• Začíná diskuze o nových metodikách
• David „Dawy“ Čančík se stává předsedou Klubu PathÞnder
• Sněm schválil úpravu znění zákona Klubu PathÞnder

2009

• Vytištěna první Bible pro pathÞndery (ekumenický překlad)
• Vytištěna první metodika z nové řady nesoucí název SRP

2010

• Spuštěn webový portál pro děti – Bezvacity

2012

• Vydán třetí díl zpěvníku Klubu PathÞnder
• Spuštění nového webu a Reginy (registračního systému pro oddíly)

2011
2013
2014
2015
2016
2017
2019

= Svišť, Rys a Puma

• Vytištěna nová metodika – Kolibříci

• Vydána další Bible pro pathÞndery (Slovo na cestu)
• Spuštěny nové interní stránky pro vedoucí
• Vydán nový systém odborek

• Vytištěna nová metodika – Broučci
• První ročník PTD PathÞnder (Pošli to dál)
• Vydána nová metodika duchovní výchovy Cesta ke světlu
aneb Sedm barev duhy

• První vzdělávací kurz Masterguide, který absolvovalo 13 účastníků
• Roman „Růža“ Buchtel se stává předsedou Klubu PathÞnder
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Vize 2021
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 PathÞnder
• být jednotnou organizací v rámci České republiky
• aktivně spolupracovat s partnerskou organizací na Slovensku
Klub PathÞnder - 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 Þnančních 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 PathÞnder

NAŠICH DOBROVOLNÍKŮ SI VÁŽÍME,
PROTO CHCEME…

• podporovat zapojení mladých vedoucích do dlouhodobé činnosti
• aby se dobrovolníci v Klubu PathÞnder cítili doceněni
• efektivně mezi sebou komunikovat
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Hospodaření
Výnosy v Kč

Náklady v Kč

Účastnické poplatky

4 379 962,00

Služby

5 979 804,80

Dotace a granty

1 800 913,00

Materiál

1 892 512,54

Dary

3 721 813,00

Potraviny

1 711 342,47

322 600,00

Cestovné

23 493,00

Členské příspěvky
Nájmy

83 771,00

Ostatní

144 085,00

Odpisy

31 889,71

Celkem

10 453 144,00

Ostatní

339 946,47

VH

62 070,01

Mzdy

412 085,00

Celkem

Výnosy v Kč

10 391 073,99

Náklady v Kč

MŠMT

1 400 000,00

Tábory

CASD

1 302 501,00

Akce mládeže

435 389,00

MSS CASD

1 216 968,00

Camporee EUD

3 506 107,00

ČS CASD - mládež

252 454,00

Náklady ústředí

1 057 154,99

ČS CASD - děti

629 556,00

Oddílové akce, materiál

Dary vedoucí

320 334,00

Akce MSS KP

Dotace - města

400 913,00

Akce ČS KP

509 748,00

Fondy

128 000,00

Vybavení

534 313,00

Vzdělávací akce

182 541,00

10 453 144,00

Ostatní

311 589,00

62 070,01

Celkem

10 391 073,99

Ostatní výnosy
Celkem
VH

4 802 418,00

1 629 312,00

942 366,00
1 282 554,00
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Hospodaření
ROZVAHA K 31.12.2019 (v tis. Kč)
Aktiva

Pasiva

Dlouhodobý hmotný majetek

2 976

Vlastní jmění

Oprávky k dlouhodobému majetku

-2 931

Fondy

468

Zásoby

61

Pohledávky
Krátkodobý Þnanční majetek

1 959

Celkem

2 533

46
1 815

Výsledek hospodaření

62

Nerozdělený zisk,
neuhrazená ztráta min. let

547

Krátkodobé závazky

Celkem

63
2 533

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT K 31.12.2019 (v tis. Kč)
Aktiva

Pasiva

Provozní dotace

1 806

Spotřeba materiálu

Dary

3 717

Náklady na cestovné

Členské příspěvky
Tržby za vlastní výkony a zboží
Ostatní výnosy

3 682
23

323

Ostatní služby

5 980

4 464

Osobní náklady

525

143

Daně a poplatky

1

Ostatní náklady

142

Odpisy

32

Poskytnuté příspěvky
Celkem

10 453

Celkem

6
10 391

Výsledek hospodaření

62

Kompletní účetní závěrka je dostupná v sídle organizace nebo ke stažení na webu Klubu
PathÞnder.

VÝROK REVIZNÍ KOMISE

Revizní komise se zabývala kontrolou předloženého účetnictví za rok 2019. Počáteční stavy
k 1. 1. 2019 jsou převodem z účetnictví roku 2018 k datu 31. 12. 2018. Revizní komise došla
ke společnému závěru, že účetnictví KP za rok 2019 je vedeno kvalitně, přehledně a odpovídá
provedeným Þnančním transakcím v hotovosti i na bankovních účtech. Všechny transakce jsou
podloženy řádnými doklady, které přijala účetní KP ke zpracování na základě souhlasu
odpovědných vedoucích a předsedy KP.
Revizní komise nemá žádné výhrady k předloženému účetnictví, dokladům a hospodaření KP
v roce 2019.
Závěry revizní zprávy přijala Správní rada Klubu PathÞnder na svém zasedání dne 26. 6. 2020.
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Patroni spolku
Klub PathÞnder a jeho činnost jsou neodmyslitelně
spjaty s patrony spolku. Díky nim je například možné
využívat pro zázemí oddílů sbory, sdílet materiály
nebo využívat duchovenských pracovníků církve.
MEZI PATRONY SPOLKU PATŘÍ:

• Církev adventistů sedmého dne
• České sdružení Církve CASD
• Moravskoslezské sdružení CASD

•
Patroni spolku ve stanovách: „Patronové spolku
podporují činnost spolku podle svých možností
materiálně, metodicky a duchovensky.“
Podpora patronů spolku v roce 2019 činila
3.385.753 Kč.
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Spřátelené
a podporující
organizace
JUNÁK – ČESKÝ SKAUT

Spolupráce s Junákem – českým skautem probíhá již od vzniku Klubu
PathÞnder. 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.

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE – ČRDM

Klub PathÞnder 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 za signál, že Klub
PathÞnder má v očích ČRDM velmi dobré jméno.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE
A TĚLOVÝCHOVY ČR – MŠMT

MŠMT podporuje Klub PathÞnder skrze dotace již mnoho let. V roce
2019 čítala podpora od státu výše 1,4 mil. Kč. Míra této podpory je
zesílena i tím, že je Klub PathÞnder 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 PathÞnder nese jen několik dalších organizací a které
zajišťuje i příslib budoucí Þnanční podpory ze strany státu.

ADRA

Spolupráce Klubu PathÞnder 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 pathÞndeři participovali například na
Velikonočních sbírkách. V roce 2019 jsme v rámci Múzičky ČS KP
pořádali aukci, jejíž výtěžek jsme věnovali projektu.
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Finanční
podpora
NADACE ČEZ

Nadační příspěvek na realizaci dětských akcí: Múzička a Robinzonáda
Českého sdružení, Múzička a Helfštýn Moravskoslezského sdružení ve výši
215.000 Kč.

MAGISTRÁT HL. M. PRAHY

Dar na materiál a vybavení pražských oddílů v oblasti technických
a řemeslných aktivit ve výši 161.500 Kč.

KRAJE

• Středočeský kraj: Dar na podporu pravidelné činnosti s dětmi a mládeží
v oblasti Zlatý střed ve výši 100.000 Kč.

• Jihočeský kraj: Dar na realizaci pravidelné oddílové činnosti oblasti Jižní
kříž ve výši: 50.000 Kč.

MĚSTA

• Město Česká Lípa: Dar na realizaci celoroční činnosti místního oddílu
v oblasti prevence kriminality ve výši 53.721 Kč.

• Statutární město Chomutov: Dar na realizace projektu Kolorit 2019
ve výši 14.700 Kč.

• Město Jindřichův Hradec: Dar na celoroční činnost místního oddílu
ve výši 4.992 Kč.

• Statutární město Karlovy Vary: Dar místnímu oddílu za účast v projektu
„Chceme čisté město 2019“ ve výši 3.000 Kč.

• Město Brno: Dar na činnost místního oddílu ve výši 13.000 Kč.

FIRMY

• Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.: Dar na podporu
dětského tábora v Annině dolině ve výši 10.000 Kč.

• IFE-CR, a.s.: Dar na nákup stanů oddílu Dobrodruzi ve výši 10.000 Kč.
Děkujeme všem, kteří nás nějakou formou podporují. Vážíme si jak
podpory materiální, tak Þnanční, protože ani bez jednoho bychom nemohli
dělat naši práci 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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