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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 2003 bylo v 87. PS „Javor“ registrováno: 
děti do 16 let......................................................... 203 
instruktoři 15 – 18 let .............................................. 19 
dospělí nad 18 let ................................................... 26 
Skupinu řídilo pětičlenné vedení zvolené na výroční schůzi kolektivu 5.10.2002: 
Karel Líbal (od května 2003 Jindřich Červenka) .....................................vedoucí PS 
Ing. Tomáš Hamouz................................................................................hospodář PS 
Ondřej Růžička........................................................................................akce 
Pavel Říha...............................................................................................tábory 
Pavel Horal..............................................................................................inventář 
Vedení a kolektiv skupiny se scházely střídavě vždy v pondělí.  
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III. AKCE 

Akce na rok 2003 byly rovněž předmětem jednání výroční schůze kolektivu. Na jeho základě 87. PS „Javor“ 
pořádala v roce 2003  

1. oddílové akce 

Nejvíce akcí uspořádal oddíl Kondoři – celkem 6. Jednalo se o výjezdy oddílu 
do Předboře do Srbska a návštěvu kina. Zúčastnilo se jich celkem 88 členů PS.  
Tři výlety uspořádal pro své členy oddíl VoWes. Jednalo se o dva víkendové 
výjezdy do Předboře a návštěvu kina, kterých se zúčastnilo celkem 29 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 55 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.  
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  
Všechny tábory uspořádaly proškolení svých vedoucích a instruktorů. 
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4. akce pro děti 

Jarní výlet 22.3.2003 
Vítání jara na Okoři se letos zúčastnilo celkem 17 dětí a 6 vedoucích. 
 
Velikonoce Předboř 17.4.-21.4.2003 
Letošního velikonočního výjezdu do Předboře se zúčastnilo celkem 25 dětí 
a 6 vedoucích. Většina času byla věnována velikonočním zvykům.  

 
 
Cyklovýlet 16.5.-18.5.2003 
Víkendové vyjížďky z Mnichova Hradiště přes Drábské světničky, 
Branžež, Kost a Humprecht do Jičína se zúčastnilo 10 dětí, 7 vedoucích a 
jeden řidič. Pro velký úspěch byla akce zopakována 13.-15.6.2003. 
 
 
Bambiriáda 24.5.2003 
Letos poprvé jsme se zúčastnili 

velké akce, pořádané Českou radou dětí a mládeže. Okolo našeho stánku, 
který byl součástí expozice Pionýra, prošlo celkem 5000 dětí. 
 
MDD 30.5.2003 
I letos jsme pro děti připravili několik atrakcí na zahradě ZŠ Jakutská. 
Největší zájem byl o skákací hrad „Hopštejn“. 
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Podzim s Javorem 5.9.-7.9.2003 
Nová akce, která otvírala nový skupinový rok. Program byl zaměřen na 
adrenalinové sporty – rafty, slaňování, lanové aktivity atd. Celkem se 
zúčastnilo 33 dětí (8 z DD Sázava) a 12 vedoucích. 
 
Podzimní prázdniny 24. – 28.10.2003 
Celkem se zúčastnilo 41 dětí a 5 
vedoucích. Počasí přálo, program byl 
plný her a sportování. 
 

Country bál 22.11.2003 
Letos jsme tuto akci přesunuli do Sokolovny na 
Spořilově. Předtančení provedla skupiny 
Caramella. 
 
Mikulášský výlet 6.12.2003 
I přes špatné počasí se na akci sešlo celkem 
18 dětí a 5 vedoucích. Pohybovali se kolem 
hradu Karlštejn a na konci si každý odnesl 
sladkou odměnu. 
 

Vánoční výjezd 19.12.-21.12.2003 
Celkem se zúčastnilo 26 dětí a 4 vedoucí. Akce byla tentokrát vedena 
v dosti „drsném“ duchu včetně putování zasněženou krajinou a vaření na 
sněhu. Sváteční večeře však všechna strádání vynahradila.  
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IV. TÁBORY 

Tábory jsou stěžejními akcemi 87. PS „Javor“. Pořádají se pravidelně už od založení 
skupiny. Letos proběhly čtyři třítýdenní turnusy stanového tábora, cyklistický a vodácký 
tábor v létě a jarní tábor s lyžováním.  
Jarní tábor Deštné 8.-15.2.2003 
Letos jsme jarní tábor přesunuli do Orlických hor. Celkem přijelo17 dětí a 4 vedoucí. 

1. turnus Předboř 28.6.-19.7.2003 
Podle knižní předlohy jsme zažili Dobrodružství na řece Apurimac. Cestování v tropických 
pralesích se zúčastnilo 36 dětí a 10 vedoucích. 

2. turnus Předboř 19.7.-9.8.2003 
Celkem 53 dětí a 15 vedoucích se vydalo hledat doktora Gustava 
Karla Livingstöma a jeho záhadný objev. Po dlouhém putování divokou a krásnou Afrikou 
se jim to nakonec podařilo, ale v zájmu dobra se rozhodli zachovat objev v utajení a 
s velkou odměnou se vrátili domů. 
3. turnus Předboř 9.-30.8.2003 
účast 46 dětí a 10 vedoucích. Všichni pospolu se vydali na 
zámořské objevy. 
4. turnus – Blaník 28.6.-19.7.2003 
23 dětí a 10 vedoucích se zúčastnilo tajemného projektu SG. Prošli 
výcvikem, zprovoznili Hvězdnou bránu a navštívili i cizí světy. 
5. turnus – Ohře 26.7.-9.8.2003 

Výprava 9 dětí a 5 vedoucích se vydala z Chebu do Kláštěrce po stopách zlatého rouna. 
6. turnus – Vysočina 28.6.-12.7.2003 
účast 13 dětí + 4 vedoucí. Letošní cyklistický putovní tábor se vypravil z Brna přes 
Českomoravskou vysočinu, nakonec navštívil i naše tábořiště v Předboři. 
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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.........................175.000,- 
poplatky na akcích ...................................5.000,- 
dotacemi  MŠMT ..............................141.000,- 
 MHMP..............................144.000,- 
celkem .........................................465.000,- 

 

 
tyto prostředky jsou využívány na 
provozní výdaje (nájmy, elektřina a telefon) ......122.000,- 
zajištění akcí ......................................................133.000,- 
nákup a údržbu inventáře ....................................35.000,- 
údržbu táborové základny (vč. fondu oprav)......175.000,- 
celkem .......................................................465.000,-

 
zvláštní kapitolu hospodaření tvoří příjmy a výdaje jednotlivých turnusů tábora, které byly v letošním roce 
vyrovnané a dosáhly 575.000,-. 
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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