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I. ÚVOD 
87. pionýrská skupina „Javor“ je základní organizační a hospodářskou jednotkou sdružení Pionýr 
s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha 10, kde je kancelář, klubovna a 
sklady. Kromě toho je ve vlastnictví skupiny táborová základna v Předboři, okres Tábor. Činnost 
skupiny je zaměřena na turistiku a tábornictví.  

II. ČLENSTVO 
V roce 2002 bylo v 87. PS „Javor“ registrováno: 
děti do 16 let......................................................... 184 
instruktoři 15 – 18 let .............................................. 27 
dospělí nad 18 let ................................................... 39 
Skupinu řídilo pětičlenné vedení zvolené na výroční schůzi kolektivu 6.10.2001. Na základě usnesení IV. 
konference Pionýra proběhla v únoru 2002 schůze Rady skupiny, která zvolila nové vedení. 
Mgr. Radka Mužíková, MBA (od února 2002 Karel Líbal) ......................vedoucí PS 
Pavel Gronwaldt (od února 2002 Jindřich Červenka) .............................hospodář PS 
Pavla Bartošová (od února 2002 JUDr. Jan Mareš) ...............................akce 
Karel Líbal (od února 2002 Daniel Merc) ................................................tábory 
Barbora Šánová (od února 2002 Petr Maršík) ........................................inventář 
Vedení a kolektiv skupiny se scházely střídavě vždy v pondělí.  
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III. AKCE 
Akce na rok 2002 byly rovněž předmětem jednání výroční schůze kolektivu. Na jeho základě 87. PS „Javor“ 
pořádala v roce 2002  

1. oddílové akce 
Nejvíce akcí uspořádal oddíl Kondoři – celkem 4. Jednalo se o výjezdy oddílu do Předboře do Srbska a návštěvu 
ZOO. Zúčastnilo se jich celkem 42 členů PS. Kromě toho uspořádal oddíl kuželkářský turnaj. 
Dva výlety uspořádal pro své členy nově založený oddíl Vowes. Jednalo se o dva víkendové výjezdy do 
Předboře, kterých se zúčastnilo celkem 28 členů skupiny. 

2. akce pro dospělé 
Většina akcí pro dospělé se týkala údržby táborové základny v Předboři. Uskutečnily se dvě brigády – jedna na 
jaře a druhá na podzim. Dalšími akcemi byly stavby táborů. Celkem se těchto akcí zúčastnilo 69 členů skupiny. 

3. vzdělávací akce 
patří vlastně také mezi akce pro dospělé. Oblast vzdělávání je však pro činnost skupiny natolik důležitá, že si 
zaslouží samostatnou kapitolu.  
Od 26.3. do 26.5.2001 probíhalo školení instruktorů, zařazené do programu Pražského vzdělávacího centra. 
Celkem se uskutečnilo pět tříhodinových setkání ve formě seminářů a dva výjezdy, kde byly teoretické znalosti 
ověřeny prakticky. Bylo proškoleno 14 posluchačů.  
Pro vedoucí oddílů byl uspořádán seminář, zaměřený především na praktické zvládnutí situací v táborové praxi. 
Hospodáři a zásobovači táborů (většinou v jedné osobě) se zúčastnili školení pořádaného Pražskou radou 
Pionýra  
Několik členů skupiny absolvovalo zdravotnický kurs a stali se tak plně kvalifikovanými táborovými zdravotníky. 
Všechny tábory uspořádaly proškolení svých vedoucích a instruktorů. 
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4. akce pro děti 
 
Velikonoce Předboř 29.3.-1.4.2002 
Letošního velikonočního výjezdu do Předboře se zúčastnilo celkem 24 dětí a 5 
vedoucích. Většina času byla věnována velikonočním zvykům.  

 
 
MDD 31.5.2002 
Letos jsme tradiční atrakci přesunuli na zahradu ZŠ 
Jakutská. Zájem byl velký, počasí přálo. 
 
 
 
 

Podzimní prázdniny 25. – 30.10.2002 
Celkem se zúčastnilo 20 dětí (z toho bylo 8 z DD Sázava) a 7 
vedoucích. I přes jistou nepřízeň počasí se plánovaný program 
vydařil včetně výletu na Červenou Lhotu. 
 
Country bál 9.11.2002 
Po mnoha letech jsme opět uspořádali dříve velmi oblíbenou akci. Tentokrát se bál konal v Domě barikádníků ve 
Vršovicích, hrála kapela, tancovali skuteční profesionálové. Akce měla dvě části – pro dospělé a pro děti a 
celkem se zúčastnilo asi 60 návštěvníků. 
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Mikulášský výlet 30.11.2002 
15 dětí, 8 čertů, 2 andělé a 1 Mikuláš se pohybovali v okolí Hvězdonic. I přes pekelně těžké úkoly se dětem 
nakonec podařilo Mikuláše vypátrat a dostaly sladké odměny. 
 
20. - 22. prosince 2002 se konal tradiční vánoční výjezd. Zúčastnilo se 14 dětí a 6 dospělých. 
Bylo nádherně, sice trochu pod mrakem, ale bílo jako v pohádce. Stavěli jsme sněhuláky, chodili na výlety 
zasněženou krajinou, hráli nejrůznější hry včetně parádní koulovačky! No a po tom všem jsme se ohřívali u 
nových kamen a pozorovali praskající oheň. 
Samozřejmě nás navštívil i Ježíšek. Všichni jsme netrpělivě čekali na sobotní Štědrý večer. Abychom si čekání 
zkrátili, vyráběli jsme ozdobičky na vánoční stromek, svícínky na štědrovečerní tabuli a rekordní pestrobarevný 
řetěz, kterým andílci ozdobili krásný smrček v lese. 
Následovala bohatá štědrovečerní večeře: řízek, bramborový salát, spousta cukroví, čokolády a dobrého pití. Po 
večeři jsme se vydali hledat vánoční stromeček. Ten nás přivítal krásně rozzářený v lese nedaleko chaty. 
Ježíškův pomocník pod ním střežil dárečky za zvuku andělské flétny. Každý dostal za písničku či básničku 
roztomilého plyšového mazlíčka. 

IV. TÁBORY 
Tábory jsou stěžejními akcemi 87. PS „Javor“. Pořádají se pravidelně už od založení skupiny. Letos proběhly tři 
třítýdenní turnusy stanového tábora, cyklistický a vodácký tábor v létě a jarní tábor s lyžováním.  
Jarní tábor Skalka 23.2-2.3.2002 

Letošní jarní tábor se konal až v Moravskoslezských Beskydech. Nevelká výprava (7 dětí a 2 vedoucí) se 
vypravili hledat Yettiho. To se bohužel nepodařilo, zato si dobře zalyžovali. 
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1. turnus Předboř 29.6.-20.7.2002 
účast 45 dětí + 16 vedoucích a instruktorů. Tábor probíhal ve znamení televizního 
seriálu M*A*S*H. V rámci vojensko-lékařského výcviku děti získávaly tradiční 
táborové zkušenosti. 

2. turnus Předboř 20.7.-10.8.2002 
účast 56 dětí + 17 vedoucích a instruktorů. Poklidné čínské 
městečko Lpajťjan si žije svým životem. Jeho obyvatelé vaří čaje, 
vyrábějí papír, šperky všeho druhu, malují keramiku, zdokonalují se 
v jazyce čínském, věnují se bojovým uměním i hvězdářství. Své 
výrobky a dovednosti prodávají na trhu a vůbec žijí bohatým 
společenským životem. Když je však potřeba, dokáží se pevně semknout v jeden celek a 
odvrátit hrozící nebezpečí mongolských nájezdníků, dořešit starý policejní případ loupežné 
vraždy i usmířit si mystického Tygra a Draka, hlídajících Jing a Jang, rovnováhu dobra a zla. 

3. turnus Předboř 10.-31.8.2002 
účast 23 dětí + 8 vedoucích a instruktorů. Program byl inspirován starověkým Egyptem včetně faraóna a 
pyramidy.  
5. turnus – Lužnice 27.7.-10.8.2001 
účast 10 dětí + 6 vedoucích a instruktorů. Náplní tábora bylo sjíždění Lužnice. 
Inspirací byl sci-fi příběh o Šanarově kmenu. V kanoích typu "Vydra" pluly 
dvoučlenné posádky, veškerý materiál byl vezen v lodích. Vařeni probíhalo na 
otevřeném ohni, spalo se v moderních expedičních stanech. 
6. turnus – Šumava 30.6.-14.7.2000 
účast 10 dětí + 3 vedoucí a instruktoři. Letošní cyklistický putovní tábor se vypravil po kempech Šumavy a Jižních 
Čech, navštívil i naše tábořiště v Předboři. 
Letošní katastrofální povodně naše tábory naštěstí nepostihly, pouze poslední dva dny vodáckého tábora měly 
upravený program. 
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V. PROPAGACE 
Propagace činnosti a informace o konaných akcích je důležitá pro fungování skupiny. Kromě pravidelných schůzí 
vedení a kolektivu, kde se domlouvají jednotlivé akce, jsou o konaných akcích členové skupiny informováni 
dopisy (3-4x ročně). 
Významným propagačním médiem je Internet. Informace o pořádaných i uskutečněných akcích a táborech 
(včetně možnosti přihlásit se) je možno najít na http://www.javor87.cz, kde mohou členové skupiny získávat 
aktuální informace (např. zápisy ze schůzí) i při své nepřítomnosti. 

VI. HOSPODAŘENÍ 
87. PS „Javor“ jako nezisková organizace 
hospodaří především s těmito příjmy: 
příspěvky členů a dary.........................452.000,- 
poplatky na akcích .................................42.000,- 
dotacemi  MŠMT ................................81.000,- 
 MHMP..............................114.000,- 
celkem .........................................689.000,- 

 

 
tyto prostředky jsou využívány na 
provozní výdaje (nájmy, elektřina a telefon) ......110.000,- 
zajištění akcí ......................................................128.000,- 
nákup a údržbu inventáře ....................................75.000,- 
údržbu táborové základny (vč. fondu oprav)......376.000,- 
celkem .......................................................689.000,-

 
zvláštní kapitolu hospodaření tvoří příjmy a výdaje jednotlivých turnusů tábora, které byly v letošním roce 
vyrovnané a dosáhly 466.000,-. 
Ceny táborů a akcí pokrývají pouze přímé náklady s nimi spojené. Provozní výdaje, údržba (vč. táborové 
základny) a nákup nového inventáře jsou pokryty dotacemi MŠMT a MHMP. 
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