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I. Ú vod
87. pioný rská skupina „Javor“ je základní  organizač ní  a
hospodářskou jednotkou sdruž ení  Pioný r s právní  subjekti-
vitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha 10, kde je
kancelář, klubovna a sklady. Kromě toho je ve vlastnictví
skupiny táborová základna v Předboř i, okres Tábor.Č innost
skupiny je zaměřena na turistiku a tábornictví .

II. Č lenstvo
V roce 2000 bylo v 87. PS „Javor“ registrováno:
děti do 16 let..........................................................186
instruktoři 15 – 18 let...............................................15
dospělí  nad 18 let....................................................48
Skupinu řídilo pětič lenné vedení  zvolené na vý roč ní  schůzi kolektivu
10.10.1999 ve slož ení :
Mgr. Jan Dytrych.........................................................vedoucí  PS
Jindřich Č ervenka .......................................................hospodář PS
Mgr. Radka Muž íková, MBA .......................................akce
Pavel Mannl ................................................................tábory
Pavel Gronwaldt..........................................................inventář
Vedení  a kolektiv skupiny se scházely střídavě vž dy v pondělí .

III. Akce
Akce na rok 2000 byly rovněž  předmětem jednání  vý roč ní  schůze kolektivu.
Na jeho základě 87. PS „Javor“ pořádala v roce 2000

1. oddílové  akce
Nejvíce akcí  uspořádal oddí l Kondoři – celkem 4. Jednalo se o vý jezdy
oddí lu do Předboře, na Kokořín a do Brd. Zúč astnilo se jich celkem 35 č lenů
PS. Kromě toho uspořádal oddí l setkání  svý ch bý valý ch č lenů a kuž elkářský
turnaj.
Dalš í  oddí lové akce byly 3 cyklistické vý jezdy, na který ch bylo celkem 32
č lenů PS.
Rovněž  vodácký  oddí l a uspořádal vý jezd 9.-11.6.2000 s celkem 12 úč ast-
níky.
V témž  termínu se konal vý jezd prvního turnusu do Předboře. Tam získá-
valo 14 dětí  první  body do celotáborové hry.
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2. akce pro dospě lé
Větš ina akcí  pro dospělé se tý kala údrž by táborové základny v Předboři.
Celkem se uskuteč nila jedna brigáda a jedna stavba tábora. Celkem na nich
bylo 39 skupinový ch pracovníků.
Vý znamnou akcí  byla oslava 30 let trvání  87. PS „Javor“. Konala se 15.-
17.9.2000 na Radlíku a zúč astnilo se jí  více než  100 souč asný ch a bý valý ch
č lenů skupiny.

3. vzdě lávací akce
patří  vlastně také mezi akce pro dospělé. Oblast vzdělávání  je vš ak pro
č innost skupiny natolik důlež itá, ž e si zaslouž í  samostatnou kapitolu.
Od 29.3. do 28.5.2000 probíhalo š kolení  instruktorů. Celkem se uskuteč nilo
pět tříhodinový ch setkání  ve formě seminářů a závěreč ný  vý jezd, kde byly
teoretické znalosti ověřeny prakticky. Celkem bylo proš koleno 18 poslucha-
č ů.
Zač átkem listopadu byl uspořádán seminář táborový ch pracovníků zaměře-
ný  na výměnu zkuš eností  a projednání  vybraný ch témat předevš ím
z táborové praxe. Zúč astnilo se 11 pracovníků, bohuž el ti méně zkuš ení
větš inou chyběli.
Hospodáři a zásobovač i táborů (větš inou v jedné osobě) se zúč astnili
š kolení  pořádaného Obvodní  radou Pioný ra 25.5.2000.
Několik č lenů skupiny absolvovalo zdravotnický  kurs a stali se tak plně
kvalifikovanými táborovými zdravotníky.
Vš echny tábory uspořádaly proš kolení  svý ch vedoucích a instruktorů.
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4. akce pro dě ti
Mikuláš ský  vý let 4.12.1999

17 dětí  se vydalo v Mikuláš ový ch stopách do kraje Ameriky. Cestou
jim různě š kodili č ertové, ale nakonec se podařilo Mikuláš e nají t.
Pořadatelem akce byl P.Mannl.

Vánoč ní  vý jezd 17.-19.12.1999
uspořádal D. Merc tradič ně v Předboři. Na programu mělo 19
úč astníků nejen Vánoce (več eře, stromeč ek, dárky), ale rovnou i
oslava příchodu Nového roku.

Lyž ovač ka Horní  Marš ov 25.-27.2.2000
kvůli nejasným sněhovým podmínkám se této jinak oblíbené akce
zúč astnilo jen 16 dětí . Nakonec vš ak sníh napadl a vš ichni si pěkně
zalyž ovali. Akci pořádal P. Ř íha.

Jarní  vý let Okoř 18.3.2000
měl přiví tat přicházející  jaro. Nakonec se ví tač ů seš lo 14, což  je př i
hodině srazu (7,30) obdivuhodné. Pořadatelé v č ele s M. Samohý -
lovou uspořádali den plný  her, když  zjistili, ž e hrad Okoř je zavřený .

MDD 1.6.2000
pro spořilovské děti jsme na zahradu ZŠ Již ní  objednali skákací
nafukovací  hrad. Vstup byl volný  pro vš echny, kteří  přiš li.

Velikonoce Předboř 19.-24.4.2000
29 úč astníků se během velikonoč ních prázdnin rozhodně nenudilo.
M. Kalová uspořádala velkolepou oslavu příchodu jara.

Podzimní  prázdniny Předboř 26.-29.10.2000
pro 44 úč astníků uspořádal D. Merc letos poprvé v tomto termínu.
Na programu byly hry, vý let na Choustník, pouš tění  draků a batiko-
vání .
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IV. Tábory
Tábory jsou stěž ejními akcemi 87. PS „Javor“. Pořádají  se pravidelně už  od
založ ení  skupiny. V posledních letech jsou pravidlem č tyři tří tý denní  turnusy
stanového tábora a vodácký  tábor v létě a jarní  tábor s lyž ováním. V roce
2000 k nim přibyly dva putovní  tábory (cyklistický  a pěš í) v létě a podzimní
tábor o mimořádný ch prázdninách.
Jarní tábor Bílá Strž  5.-12.2.2000

úč ast: 22 dětí  + 4 vedoucí . Ubytování  a strava
byly zajiš těny v hotelu, takž e úč astníci tábora
se mohli věnovat sportu – pokud bylo hezky,
tak lyž ování , pokud prš elo, bylo mož no jet do
Klatov do plaveckého bazénu. Več erní  pro-
gram tvořily hry.

1. turnus Předboř  1.-22.7.2000
úč ast 32 dětí  + 8 vedoucích. Program tábora byl založ en na celotá-
borové hře inspirovanou fantasy příběhem Wetemaa. Oddí ly se
snaž ily získat co největš í  území  na mapě bájné země na základě
pořadí  ve hrách. Při hrách jim mohly pomoci postavy druž iníků, kte-
ré oddí ly získávaly v první  č ásti hry (zač ala už  na č ervnovém vý jez-
du). I přes nepřízeň poč así  se tábor vydařil.

2. turnus Předboř  22.7.-12.8.2000
úč ast 38 dětí  + 14 vedoucích.
Vš ichni úč astníci tvořili kmen
Kwakuitlů, rozdělený  do č tyř rodů.
Kaž dý  rod měl své totemové zví ře
a barvu, kaž dý  indián si uš il svůj
obleč ek. Nakonec se indiáni vy-
dali i na váleč nou stezku a na
úplný  závěr tábora naš li indiánský
poklad.

3. turnus Předboř  12.8.-2.9.2000
úč ast 36 dětí  + 14 vedoucích. Celotáborová hra byla motivovaná le-
gendou o Artuš ovi. Cí lem jednotlivý ch hrabství  bylo znič it zlou kou-
zelnici Morganu a získat sv. Grál. Hra byla velmi dobře př ipravena a
prolínala do celého táborového ž ivota. V jejím průběhu byly využ ity i
pyrotechnické efekty.

4. turnus Vestec 1.-23.7.2000
úč ast 38 dětí  + 13 vedoucích. Shodou ok olností  se i zde seš li rytí ři
kulatého stolu krále Artuš e. Tábor se konal na pozemku koňské
farmy, takž e kromě pěš ky a na kolech se děti vozily i na koních. Po-
znaly ovš em, ž e k tomu patří  i nemálo práce, protož e kaž dé jež dění
bylo vyváž eno i pomocí  při oš etřování  koní . Na programu tábora byl
i třídenní  vý let.
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5. turnus – Vltava 29.7.-12.8.2000
úč ast 16 dětí  + 6 vedoucích. Náplní  tábora bylo sjí ž dění  největš í
č eské řeky. Kaž dý  druhý  den byl věnován poznávání  okolí . Tak se
úč astníci tábora podívali do Vyš š ího Brodu, Rož mberka, Č eského
Krumlova a na Hlubokou.

6. turnus – Č eský Ráj 1.-14.7.2000
úč ast 9 dětí  + 3 vedoucí . Po několika le-
tech byl opět uspořádán cyklistický  putovní
tábor. Trasa vedla po kempech a hradech
Č eského Ráje.

7. turnus – Kř ivoklátsko 1.-10.7.2000
úč ast 5 dětí  + 3 vedoucí . Putování  po hra-
dech, koupání  v Berounce a ž ivot mimo ci-
vilizaci byly hlavní  náplní  tohoto tábora.

Podzimní tábor – Varvažov 23.-30.9.2000
úč ast 27 dětí  + 4 vedoucí . Tábor se konal v rekreač ním středisku,
kde bylo zajiš těno ubytování  i strava. Tak bylo mož no se soustředit
na program, který  sestával ze sportu (volejbal, softbal, kopaná) a
vý letů – Zvíkov, Orlík, Písek, Bechyně.

V. Propagace
Propagace č innosti a informace o konaný ch akcích je důlež itá pro fungová-
ní  skupiny. Kromě pravidelný ch schůzích vedení  a kolektivu, kde se do-
mlouvají  jednotlivé akce, jsou o konaný ch akcích č lenové skupiny informo-
váni dopisy (3-4x roč ně).
Vý znamným propagač ním médiem je Internet. Informace o pořádaný ch i
uskuteč něný ch akcích a táborech (vč etně mož nosti přihlásit se) je mož no
nají t na http://freeweb.coco.cz/javor87. Pro č leny skupiny je zřízena inter-
netovská konference, pomocí  které mohou získávat aktuální  informace
(např. zápisy ze schůzí) i při své nepří tomnosti.
Dalš í  mož ností  propagace jsou informač ní  brož ury, které vydává Dům dětí  a
mládež e v Karlíně a Obvodní  úřad Praha 4.
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VI. Hospodaření
87. PS „Javor“ jako nezisková organizace hospodaří  předevš ím s:
příspěvky č lenů a dary .............................................................. 83.000,-
poplatky na akcích .................................................................... 40.000,-
dotacemi MŠMT ................................................................... 73.000,-

MHMP................................................................. 109.000,-
celkem .................................................................................... 305.000,-
tyto prostředky jsou využ ívány na
provozní  vý daje (předevš ím nájmy, elektřina a telefon)............ 96.000,-
zajiš tění  akcí .............................................................................. 88.000,-
nákup a údrž bu inventáře.......................................................... 70.000,-
údrž bu táborové základny ......................................................... 51.000,-
celkem .................................................................................... 305.000,-
zvláš tní  kapitolu hospodaření  tvoří  pří jmy a vý daje jednotlivý ch turnusů
tábora, které byly v letoš ním roce vyrovnané a dosáhly 627.000,-.
V případě, ž e by č innost skupiny nebyla dotována, musely by vý razně
vzrůst ceny táborů a akcí .
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 87. PS „ Javor“
2000

PDF byl vytvořen zkuš ební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


strana 8

PDF byl vytvořen zkuš ební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz

