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Výroční zpráva za rok 2020 
ODDÍL PENGUINS 

1 Úvod 
Oddíl Penguins je součástí organizace KLUB PATHFINDER z.s. (www.pathfinder.cz). Jde o křesťanskou 
organizaci skautského typu, která v ČR působí od roku 1995. Cílem činnosti spolku je snaha podpořit rozvoj 
osobnosti mladých lidí, a to jak v oblasti fyzické, tak i duchovní a mravní s důrazem na vytváření pozitivního 
vztahu k přírodě, společnosti i jednotlivým lidem v duchu křesťanských zásad. Počet členů Klubu Pathfinder 
byl v roce 2019 okolo 2 500 členů. 

Oddíl Penguins měl v roce 2020 125 členů. To odpovídá počtu členů v posledních letech, který se pohyboval 
mezi 123 až 135 členů. Sídlo oddílu je na adrese Peroutkova 57, Praha 5 v prostorách Sboru CASD Praha 
Smíchov. Oddíl Penguins má za sebou již přes 20 let své existence a během této doby oddílem prošlo mnoho 
dětí i vedoucích, kteří na oddíl vzpomínají v dobrém. V této zprávě bychom Vás chtěli seznámit s naší 
činností v minulém roce. 

2 Web a sociální sítě 
Jedním ze základních komunikačních nástrojů je web. Ten  najdete na adrese www.kp-penguins.cz. 

 

 
 

Během roku 2020 jsme na webu zaznamenali 1 930 návštěv. To je o necelých 400 návštěv více než v roce 
2019 a odpovídá to průměrné návštěvnosti 160 návštěv měsíčně. Nejvíce návštěv jsme zaznamenali na 
konci školního roku a na začátku prázdnin, kdy si všichni hledali informace o táboru. 
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Jsme aktivní i na Facebooku a Instagramu. Zde nás sleduje 233 a 238 uživatelů. Počet našich fanoušků tak 
meziročně roste o nižší desítky. 

3 Pravidelná oddílová činnost – schůzky 
Děti z našeho oddílu se schází každé úterý na družinových schůzkách (Kolibříci a Starší Penguins). Schůzky 
trvají od 17:15 do 18:45 hodin a v každé družině se schází 6 až 15 dětí. Od podzimu 2019 zaznamenáváme 
zvýšený zájem rodičů a dětí o naše aktivity a zvažujeme tak, zda postupně nevytvoříme i třetí družinu pro 
děti školkového věku. Tím, že nám do plánů vkročil covid, aktuálně nevíme, kdy bychom případné rozšíření 
realizovali. Původně jsme s tím počítali v roce 2020, nyní je ale možné, že plán bude realizován až v roce 
2022. 
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Během jarní části pandemie jsme schůzky pozastavili a pro družinu starších jsme nepravidelně připravili 
setkávání on-line. Na podzim jsme schůzky vedli formou videoschůzek pro mladší a on-line setkávání pro 
starší. I přes naší snahu musíme přiznat, že vzdálená řešení osobní schůzky plnohodnotně nenahradí. Jsme 
vděční, že jsem během roku několik těchto prezenčních schůzek mohli absolvovat. 
 
Na vedení družin se v průběhu celého roku podílí široký tým vedoucích. V čele družiny Kolibříků stojí 
Johanka Hrachovcová a Marek Hrdinka. Pomáhají jim další rádci a vedoucí z mládeže. Ve vedení družiny 
Starších Penguins stojí Honza Bezděkovský. Jsme moc rádi, že duchovní rozměr schůzek zaštitují Josef 
Dvořák (u družiny Kolibříků) a Vašek Vondrášek (u družiny Starších Penguins). 
 

 

4 Další aktivity 
V roce 2020 jsme realizovali dva letní tábory. Prvního tábora se účastnilo 50 dětí a 20 členů táborového 
týmu. Druhého týdne se účastnilo 30 dětí a 15 členů týmu. Poprvé v historii jsme zažili pocit, kdy jsme museli 
příjem přihlášek uzavřít a některé zájemce tak odmítat. Vnímáme velkou důvěru rodičů v náš tým a oddíl. 
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Letní tábory proběhly již tradičně na tábořišti Raspenava v Jizerských horách. 
 

 
 
Vzhledem k pandemické situaci jsme nemohli realizovat tradiční víkendové akce, což nás i děti nesmírně 
mrzí. O to více jsme si užili letní tábory. Během krátkého období rozvolnění jsme spolu s TOM Malvazinky 
vyrazili na Okoř. Výlet jsme si moc užili. 
 

 
 

Během roku jsme i pomáhali. Připravovali jsme dezinfekce a roznášeli informace občanům na Praze 10. 
Stejně tak jsme na podzim zorganizovali pečení zdravotníkům. 
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5 Přehled plánovaných akcí na rok 2021 
Pro rok 2021 plánujeme dále pokračovat v naší oddílové činnosti prostřednictvím družinových schůzek. 
Počítáme s postupnou obnovou naší klasické činnosti – tedy prezenční schůzky, víkendovky a tábory. V tuto 
chvíli věnujeme maximum energie přípravě letních táborů s vírou, že bude možné je organizovat. Stejně tak 
připravujeme i běh tábora příměstského a uvidíme, jaký zájem o aktivity. 

Věříme, že se během podzimu podaří zorganizovat i některé víkendovky. Mimo klasické víkendové akce 
plánujeme i vzdělávací víkend pro vedoucí, na jehož realizaci jsme získali podporu pražského magistrátu. 

6 Hospodaření 
I přes nepříznivou situaci hospodařil oddíl Penguins v roce 2020 s částkou přes 281 000,- Kč. V zásadě 
všechny náklady byly spojené buď s realizací letních táborů nebo nákupu obnovy materiálu, který je 
využíván na schůzkách, akcích či táborech. Díky podpoře sboru a státu se nám daří držet účastnické poplatky 
táborů a akcí na minimálních hodnotách. Z dlouhodobého hlediska se snažíme investovat do takového 
materiálu, který nám umožní, aby si děti mohly vyzkoušet i aktivity náročnější nebo takové, ke kterým běžně 
nemají přístup. 

Pro ilustraci je dobré říci, že účastnické poplatky na akcích nepokrývají ani polovinu uskutečněných nákladů. 
Bez dotací a darů by tedy poplatky na akcích či táborech byly 2-3x vyšší. 

HOSPODAŘENÍ ODDÍLU PENGUINS 2020 
VÝNOSY   NÁKLADY 

Účastnické poplatky   124 000,00 Kč    Náklady na Tábor ZS   114 020,00 Kč  
Dotace MŠMT     46 210,00 Kč    Náklady na Tábor ZS Speciál     83 046,00 Kč  
Dar ČS CASD       8 300,00 Kč    Náklady na obnovu materiálu     74 210,00 Kč  
Dotace Magistrát hl. m. Praha     67 920,00 Kč    Ostatní náklady     10 000,00 Kč  



Výroční zpráva oddílu Penguins za rok 2020 
 

 
 

6 
 

Dar Sbor CASD Praha Smíchov     34 000,00 Kč        
Ostatní dary          846,00 Kč        
Výnosy celkem   281 276,00 Kč   Náklady celkem   281 276,00 Kč  

 

I díky zvýšené podpoře od Magistrátu hl. m. Prahy předpokládáme růst našich příjmů pro rok 2021 přes 
hranici 300 000,- Kč. Moc děkujeme všem podporovatelům, protože právě díky nim může náš oddíl 
fungovat na vysoké úrovni. 

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝNOSY 2021 
Účastnické poplatky   130 000,00 Kč  
Dotace MŠMT     50 000,00 Kč  
Dar ČS CASD                  -   Kč  
Dotace Magistrát hl. m. Praha   130 000,00 Kč  
Dar Sbor CASD Praha Smíchov     24 000,00 Kč  
Ostatní dary                  -   Kč  
Výnosy celkem   334 000,00 Kč  

 

7 Závěr 
Jsme moc vděční Bohu za všechny vedoucí a další pomocníky, díky kterým můžou probíhat všechny aktivity 
našeho oddílu. Jde o hodiny dobrovolnické práce rádců, vůdců, kuchařů, zásobovačů, zdravotníků a dalších 
osob, které se zapojují do naší činnosti. Rádi bychom jim touto cestou poděkovali za jejich dosavadní i 
budoucí činnost. Stejně tak bychom chtěli poděkovat Sboru CASD Praha Smíchov za dlouhodobou finanční 
i materiální podporu naší činnosti. Bez této pomoci by byla naše práce o dost složitější. 

Za oddíl Penguins Jakub Fraj 


