VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005
87. PS „Javor“
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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 2005 bylo v 87. PS „Javor“ registrováno:
děti do 16 let .........................................................126
instruktoři 15 – 18 let ..............................................25
dospělí nad 18 let ...................................................33
Skupinu řídilo pětičlenné vedení zvolené na výroční schůzi kolektivu 2.10.2004.
Jindřich Červenka ................................................................................... vedoucí PS
Ing. Tomáš Hamouz (od 1.10.2005 Petra Stejskalová).......................... hospodář PS
Irena Podracká (od 1.10.2005 Markéta Patáková)................................. akce
Jiří Horák (od 1.10.2005 Kristýna Charvátová) ...................................... tábory
Petr Maršík ............................................................................................. inventář
Vedení a kolektiv skupiny se scházely střídavě vždy v pondělí.
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III.

AKCE

87. PS Javor uspořádala roku 2005 tyto akce
1. Oddílové akce
Nejaktivnější v oddílové činnosti byl oddíl Kondor se 14 akcemi. Mezi nimi několik výjezdů na základnu
do Předboře, návštěvy kina, muzeí, bruslení a další výlety do přírody i po Praze.
Oddíl třetího turnusu Vowes uspořádal pro své členy 5 akcí, mezi nimiž bylo výrazné zastoupení „lezecích“ výletů
na skály.
Oddíly Robin a M*A*S*H uspořádaly po jedné akci.
2. Akce pro dospělé členy
Letos byla náplň akcí pro dospělé členy skupiny
bohatší. Na podzim oslavila skupina 35. výročí vzniku,
tudíž se uspořádal velký sraz i pro
bývalé členy. Dále pak čtyři brigády
na základně v Předboři, z nichž byla
nejvýznamnější poslední, kde se
zbourala již chátrající umývárna,
plus tradičně stavba tábora. Letos
se také konala jedna brigáda v klubovně skupiny, při které se nám podařilo barevně vymalovat
a vyzdobit zasedací místnost, což jsme patřičně ocenili na skupinové vánoční besídce.
3. Vzdělávací akce
Jelikož si uvědomujeme důležitost sebevzdělávání při práci s dětmi, uspořádala naše skupina
jako každý rok školu instruktorů. Zúčastnilo se jí 14 zájemců jak z našich řad, tak z jiných skupin. Proběhlo 6
večerních seminářů a dva celovíkendové výjezdy.
Jednotliví pracovníci se také zúčastnili kurzů uspořádaných Pražskou radou Pionýra, konkrétně kurzů zdravotníků
zotavovacích akcí a kurzu pro hlavní vedoucí táborů.
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4. Akce pro děti
Lyžovačka 14. - 16. 1. 2005
Do zasněžených Herlíkovic se již tradičně vydala parta milovníků typického zimního sportu. Počasí celému
víkendu přálo a akce se obešla bez zranění, což jistě zajistilo budoucí další ročník Lyžovačky.
Jarní výlet 12.3.2005
Tento výlet bohužel narušila nepřízeň počasí, ale ne docela, takže se vyrazilo do ZOO
obdivovat nový Indonéský pavilon a další tamní tvory. Náhradní program bohatě
dokázal zabavit všechny účastníky.
Velikonoční výjezd 23. - 28. 3. 2005
Čas pletení pomlázek, jejich následného používaní a malování vajíček jsme opět trávili
v Předboři. Strávili jsme ho míčovými hrami, velikonočními aktivitami, výlety po okolí a
pěním u táboráku.
Dětský skupinový sraz 14.-15.5. 2005
Po několika letech se podařilo obnovit tuto skupinovou tradici. Tři trasy se stejným
cílem - Krhanice, kde se dvě pěší trasy a jedna na lodích sešly v sobotu večer na
společný program, aby se oddíly navzájem poznaly a povyprávěly o cestě.
Podzimák 26.-30.10.2005
Nemohli jsme se nechat ujít šanci vidět krásnou podzimní přírodu v Předboři, a tak jsme
vyrazili ji pět dní pozorovat během toho, co jsme hráli hry Boba a Bobka.
Turnaj ve stolních a jiných hrách 22.11.2005
12 hráčů se sešlo, aby poměřili své síly v piškvorkách, dámě, šipkách, mlýnu, bludišti, kámen
nůžky papír a dalších stolních i jiných hrách. K tomu hrála hudba, popíjely se džusy a jedly
brambůrky.
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Podzimní sportovní odpoledne 26.11.2005
Sportovní a soutěživá atmosféra provázela celé odpoledne v Sokolovně na Spořilově, venku jinak studené a
tmavé. Skládaly se obří lidské puzzle, cvičil aerobic a obdivovali středověcí rytíři.
Mikulášský výlet 4.12.2005
Čtyři dospěláci a pět dětí se vydali na tradiční pouť za čertem, andělem a
Mikulášem. Čert nikoho do pekel neodnesl, jen anděl dal sladkou odměnu
všem dětským účastníkům, takže si všichni malí hříšníci oddechli.
Vánoční výjezd 16.-18.12.2005
Letošní vánoční výjezd byl bohužel trochu smutně obzvláštněn vykradením
naší základny, ale všechno se zvládlo, a tak nic nebránilo tomu vyrobit si
saně a vydat se s nimi najít poklad ukrytý v potoce.

5. ostatní akce
Bambiriáda
I letos jsme prezentovali naší skupinu na této akci. Neměli jsme sice své vlastní
stanoviště, ale pomáhali jsme vypouštět balónky se vzkazy do světa, tentokrát netradičně
z Vítkova.
MDD 1.6.2005
Na den dětí jsme opět poctili ZŠ Jakutskou přítomností naší, ale hlavně skákacího hradu,
který lákal malé i velké školáky ke skotačení. A nebyl jediný. Připravena byla spousta her
za sladké odměny, které všichni ocenili a nejen díky tomu, že si mohli hrát místo
vyučování.
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IV.

TÁBORY

Tábory jsou stěžejními akcemi 87. PS „Javor“. Pořádají se pravidelně už od založení skupiny. Letos v létě
proběhly tři třítýdenní turnusy stanového tábora a vodácký putovní tábor.
1. turnus Předboř 2.-22.7.2005
účast 38 dětí + 11 vedoucích a instruktorů. Celotáborová hra se zaměřila na Artušovské období a putování za
Excaliburem. Tábor byl rozdělen do čtyř klanů, které se odlišovaly různou barvou svých sukní a svými pokřiky. Po
mnohých strádáních a po překonání mnohých nástrah a překážek se vesničanům podařilo bájný meč získat a
krále Artuše oživit.
2. turnus Předboř 22.7.-11.8.2005
účast 43 dětí + 15 vedoucích a instruktorů. Jako stateční rytíři se pod vedením krále Artuše
vypravili po stopách svatého grálu. Cestou zažili spoustu dobrodružství, utkali se s čaroději,
druidy a draky. Cíle dosáhli a radovali se z pokladu a závěrečné hostiny.
3. turnus Předboř 11.-29.8.2005
účast 42 dětí + 13 vedoucích a instruktorů.
Obyvatelé galské vesnice osvědčili
statečnost a chytrost v boji proti Vikingům.
Museli však získat vybavení, osvědčit
znalosti a schopnosti, nakonec i trochu magie, ale rozhodující
bylo přátelství a spolupráce.
5. turnus – Lužnice 27.7.-10.8.2005
účast 10 dětí + 6 vedoucích a instruktorů. Náplní tábora bylo sjíždění Ohře. Inspirací byly příběhy Féničanů na
cestě z Indie a jejich boj s jednotlivými středomořskými národy. V kanoích typu "Vydra" pluly dvoučlenné
posádky, veškerý materiál byl vezen v lodích. Vařeni probíhalo na otevřeném ohni, spalo se v moderních
expedičních stanech.
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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. Letos byly stránky doplněny o možnost
administrace, což by mělo přispět k jejich aktuálnosti.
VI.

HOSPODAŘENÍ

87. PS „Javor“ jako nezisková organizace
hospodaří především s těmito příjmy:
příspěvky členů a dary .......................... 35.000,poplatky na akcích................................. 75.000,dotacemi
MŠMT ............................... 88.000,MHMP ............................... 89.000,celkem
........................................ 287.000,-

tyto prostředky jsou využívány na
provozní výdaje (nájmy, elektřina a telefon)...... 120.000,zajištění akcí...................................................... 110.000,nákup a údržbu inventáře .................................... 45.000,údržbu táborové základny ................................... 12.000,celkem
...................................................... 287.000,-

zvláštní kapitolu hospodaření tvoří příjmy a výdaje jednotlivých turnusů tábora, které byly v letošním roce
vyrovnané a dosáhly 407.000,-.
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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