VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
87. PS Javor

ÚVOD

ČLENSTVO

V roce 2004 bylo v 87. PS „Javor“ registrováno:
děti do 16 let .........................................................165
instruktoři 15 – 18 let ..............................................25
dospělí nad 18 let ...................................................32
Skupinu řídilo pětičlenné vedení zvolené na výroční schůzi kolektivu 5.10.2003:
Jindřich Červenka ................................................................................... vedoucí PS
Ing. Tomáš Hamouz ............................................................................... hospodář PS
Irena Podracká ....................................................................................... akce
Pavel Říha .............................................................................................. tábory
Petr Maršík ............................................................................................. inventář
Vedení a kolektiv skupiny se scházely střídavě vždy v pondělí.

II.

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.

I.
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Jelikož pro práci s dětmi je důležité i sebevzdělávání, naše skupina v letošním roce
pořádala již tradiční Školu instruktorů, která proběhla v období 17.3.-26.5.2004 s velmi bohatou účastí 18
frekventantů. V rámci školy instruktorů proběhlo 6 večerních seminářů a 2 celovíkendové semináře.
V letošním roce proběhl i kurz pro pokročilé oddílové vedoucí. Tento kurz byl určen pro pracovníky, kteří
„povyšovali“ z funkce instruktora do funkce vedoucího oddílu. Nebyl však uzavřen ani pro vedoucí, kteří si chtěli
zopakovat potřebné znalosti.

3. vzdělávací akce

V letošním roce proběhly dvě brigády v rámci údržby táborové základny v Předboři
– jednalo se o jarní brigádu a podzimní úklidovou brigádu. Další akce, které se
zúčastnili táboroví pracovníci, byla stavba tábora v Předboři. Celkem se těchto akcí
zúčastnilo okolo 25 pracovníků.

2. akce pro dospělé

Tradiční oddíl Kondoři uspořádal v letošním roce nejvíce akcí – celkem 11.
Jednalo se o několik víkendových vandrů, výlet na kolech a vodácký výlet.
Oddíl navštívil také kino a lanové centrum, kde členové oddílu mohli prožít
odpoledne plné adrenalinu. Celkem na těchto akcí bylo 109 účastí.
Čtyři výlety uspořádal pro své členy oddíl VoWes. Jednalo se o výjezdy do
Předboře a výlet na keltské hradiště Závist. Celkem na těchto akcí 49 účastí.
Oddíl M*A*S*H uspořádal jeden výjezd, kterého se zúčastnilo 8 členů.

1. oddílové akce

Akce na rok 2004 byly rovněž předmětem jednání výroční schůze kolektivu. Na jeho základě 87. PS „Javor“
pořádala v roce 2004

III.
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Lyžovačka 9.-11.1.2004
28 dětí a 8 vedoucích se vydalo na svahy Krkonoš. Sněhu bylo dostatek a počasí bylo lyžovací. Fronty byly
snesitelné a tak se akce všem zúčastněným líbila.
Jarní výlet 28.3.2004
Stejně jako každý rok nám přišlo jaro, ale Morena se vlády jen tak vzdát nechtěla. A tak se 17 dětí a 2 vedoucích
vydalo svrhnout z trůnu Morenu a uvolnit toto místo sluníčku a novému Jaru. Všech 19 účastníku výletu přivítalo
jaro na Konopišti.
Velikonoce Předboř 8.-12.4.2004
Velikonočního výjezdu tradičně pořádaného v Předboři se účastnilo 15 dětí a 5 vedoucích. Kromě pletení
pomlázek a koledování si mohli účastníci zahrát hry jako byl softball, fotbal a mnoho dalších vypečených her.
Z Vráže do Karlštejna 8.5.2004
Účelem jednodenního výletu bylo se projít a podívat se do rozkvétající
přírody. Tento účel výlet určitě splnil a kromě toho si všech 17 účastníků
mohlo zahrát spoustu známých i neznámých her.
Podzim s Javorem - Skupinový sraz pro děti na Radlíku – 3.-5.9.2004
Aby nám nebylo všem smutno, sešli jsem se hned po skončení prázdnin
na celý víkend. Hlavní náplní tohoto víkendu byly vodní a lanové hrátky.
Vodní hrátky proběhly na řece Sázavě na raftech a kánoích. V neděli na
loučce na Radlíku proběhlo slaňování. Akce se zúčastnilo celkem 29 dětí
a 16 vedoucích.

4. akce skupiny pro děti

5 pracovníků skupiny se také zúčastnilo kurzu Zdravotník zotavovacích akcí a 2 kursu Hlavní vedoucí táborů.
Tyto kursy pořádala Pražská rada Pionýra.
Všechny tábory uspořádaly proškolení svých vedoucích a instruktorů.
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Bambriáda
Na této akci se prezentují všechny organizace pracující s dětmi, a proto na
ní nemůže chybět ani naše skupina. Naše atrakce proběhla 22.-23.5.2004.
Touto atrakcí bylo slaňování. Akci zajišťovalo celkem 10 pracovníků.
MDD 28.5.2004
Stejně jako v loňském roce jsme uspořádali na hřišti ZŠ Jakutská
Mezinárodní den dětí. Hlavní atrakcí byl skákací nafukovací hrad, ale i
například navlékání korálků. Tento den zajišťovalo 5 pracovníků.
Country Bál 28.11.2004
Třetí ročník Country bálu byl pořádán v Sokolovně na Spořilově. Tancovat nás učila skupina Caramella a jako
doprovod hrála kapela Nota Bene. Kapela hrála nejen k tanci, ale také doprovázela soutěže. Letos jsme si mohli
např. vyzkoušet přeskakování lana či tanec s balónkem. Akce se zúčastnilo okolo 30 zájemců o country.

5. ostatní akce

Mikulášský výlet 4.12.2004
6 dětí a 5 vedoucích se snažilo na Posázavské stezce dostihnout Mikuláše a
anděly. Někteří by radši čerta vůbec nepotkali, ale ve vzduchu bylo cítit trochu
síry. Po složení zprávy, kterou zanechal Mikuláš, a po několika dalších
úkolech skupinka dostihla všechny tři zmiňované. Nakonec se rychlá chůze
vyplatila, protože odměna čekala na všechny účastníky.
Vánoční výjezd 17.-19.12.2004
Letošní vánoční výjezd, který byl také tradičně ve srubu v Předboři, byl
v duchu natáčení historického filmu. Jelikož však byl čas vánoční a ten
uznávají i slavné filmové štáby, tak se v sobotu večer se smažily řízky, dělaly perníčky a ostatní dobroty. V neděli
se však muselo znovu na plac, a tak nakonec o víkendu vzniklo filmové dílo nebývalého rozsahu.
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2. turnus Předboř 17.7.-7.8.2004
Účastnící tohoto turnusu se hned po příjezdu do Přeboře museli rozdělit do
posádek a nasednout na lodě, aby se mohli zúčastnit plavby za bájným pokladem.
Mořeplavci objeli takřka celý svět, než našli vytoužený poklad, ale určitě to stálo
za to. Plavby za pokladem se zúčastnilo 48 dětí a 12 vedoucích a instruktorů.
3. turnus Předboř 7.-28.8.2004
Účastníci 3. turnusu po příjezdu zjistili, že se dostali do bájné Středozemě. Zjistili,
že i přesto, že hlavní prsten byl zničen, musí nalézt i zbylých 19 prstenů, které se
snaží získat zlí nazghůlové. Nazghůlové se snaží probudit zlo a tomu samozřejmě
musí lidé, hobiti, elfové, trpaslíci a čaroděj zabránit. Naštěstí stejně jako na
předešlých turnusech vše dobře dopadlo a prsteny byly nakonec získány a celá
Středozem zachráněna. Boje ve Středozemi se zúčastnilo 38 dětí a 12 vedoucích
a instruktorů.

1. turnus Předboř 1.-17.7.2004
Účastníci se tentokrát vydali hledat zlato na Aljašku. Cestování sněhem a ledem se
zúčastnily 52 děti a 12 vedoucích.

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 6.-13.3.2004
Tato akce se uskutečnila již po několikáté v období jarních prázdnin. V letošním roce se jí
zúčastnilo 7 dětí a 2 vedoucí. Náplní tohoto týdne bylo především lyžování, které se
vydařilo, i když počasí nebylo stále ideální. Účastníci si však mohli užít i návštěvu bazénu
v Hradci Králové.

IV.
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87. PS „Javor“ jako nezisková organizace hospodaří především s těmito
příjmy:
tyto prostředky jsou využívány na:
příspěvky členů a dary .................................. 155.000,provozní výdaje (nájmy, elektřina a telefon).. 168.000,poplatky na akcích........................................... 65.000,zajištění akcí.................................................. 215.000,dotacemi MŠMT .......................................... 208.000,nákup a údržbu inventáře.............................. 129.000,MHMP............................................ 85.000,údržbu táborové základny ................................. 7.000,celkem
.................................................. 519.000,celkem
..................................................... 519.000,zvláštní kapitolu hospodaření tvoří příjmy a výdaje jednotlivých turnusů tábora, které byly v letošním roce
vyrovnané a dosáhly 486.000,-.
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.

VI.

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.

V.

5. turnus – Ohře 26.7.-9.8.2003
Již tradičního vodáckého tábora se v letošním roce zúčastnilo 13 dětí a 4 vedoucích, snažili se získat za pomoci
krále Artuše bájný zlatý grál. Podařilo se jim to po 14 denní plavbě a po odříkání magických slov.
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