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I. ÚVOD

87. pionýrská skupina „Javor“ je základní organiza ní a hospodá skou jednotkou sdružení
Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je B locerkevská 3, Praha 10, kde je kancelá ,
klubovna a sklady. Krom  toho je ve vlastnictví skupiny táborová základna v P edbo i, okres
Tábor. innost skupiny je zam ena na turistiku a tábornictví.

II. LENSTVO

V roce 2007 bylo v 87. PS „Javor“ registrováno:
ti do 16 let.......................................................103

instrukto i 15 – 18 let.............................................25
dosp lí nad 18 let .................................................23
Skupinu ídilo p ti lenné vedení zvolené na výro ní sch zi kolektivu 7.10.2006.
Jind ich ervenka ............................................................................... vedoucí PS
Petr Melichar (od 6.10.2007 Martin Š astný) ....................................... hospodá  PS
Petr Ku era (od 6.10.2007) ................................................................. akce
Martin ada (od 6.10.2007 Petr Melichar) ........................................... tábory
Petr Maršík ......................................................................................... inventá
Vedení a kolektiv skupiny se scházely st ídav  vždy v pond lí.
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III. AKCE

87. PS Javor uspo ádala roku 2007 tyto akce
1. Oddílové akce
Op t nej inn jším oddílem se stali Kondo i s p ti akcemi. Nechyb l každoro ní výstup na íp, oddych od školy

hem pololetních prázdnin v P edbo i, veselá hra ve m st , Kloboukový výjezd a Kondo í výjezd op t na naši
táborovou základnu.
Dále pak oddíl VoWes s akcí jednou. Nejvíce našich výprav zamí ilo na naší základnu do P edbo e, která je
výborným místem v p írod  pro hraní si, a to i v dob  nep íznivého po así. Oproti p edchozím let m poklesl po et
oddílových akcí konaných „pod širákem“.
2. Akce pro dosp lé leny
Letošní „dosp lácké“ akce se soust edily p edevším na opravy
táborové základny v P edbo i (celkem 5 brigád po 10 ú astnících).
Další brigáda se v novala úklidu klubovny, poslední pak údržb  lodí.

3. Vzd lávací akce
Jelikož si uv domujeme d ležitost
sebevzd lávání p i práci s d tmi, uspo-
ádali jsme i letos školu instruktor  pro

naše dor stající kamarády. Školy se
astnili nejen naši pracovníci, ale i lidé

z jiných skupin. Krom  seminá  na naší
skupin  m li noví instrukto i možnost absolvovat dva výjezdy, kde si v tšinu naby-
tých v domostí mohli vyzkoušet v praxi.
Jednotliví pracovníci se také ú astnili kurz  uspo ádaných Pražskou radou Pioný-
ra, konkrétn  zdravotník  zotavovacích akcí a kurzu pro hlavní vedoucí tábor .
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4. Akce pro d ti
Rok 2007 otev el Jarní výlet.
Tradi  následoval Velikono ní výjezd, kde jsme oprášili staré znalosti pletení
pomlázek, malování vají ek a ostatních velikono ních zvyk . Této akce se zú astnilo
celkem 15 lidí, což je hezký po et.
Po prázdninách jsme se taktéž v celkem slušném po tu 17 lidí sešli na Radlíku, na akci
„Podzim s Javorem“.
Druhá klasická podzimní akce se konala v P edbo i jakožto podzimní výjezd, kterého se
zú astnilo 19 lidí (z toho 15 d tí). Prodlouženým víkendem provázel duch pacifismu a
hnutí hippies.
Mikulášský výlet do oblasti Sázavy ud lal radost sedmnácti ú astník m, v tšinou mladší
generace prvního stupn  základních škol. P išel Mikuláš, ert i and l, tradice se ukázala jako nesmrtelná.
Váno ní výjezd byl pro zm nu pojat lehce netradi  a mohli jsme si vyzkoušet, jak se slaví Vánoce r zn  po
sv . Netradi ní bylo i místo konání, kdy se poda ilo zajistit jinou (soukromou) chatu, na rozdíl od p edchozích
let, kdy se Váno ák konal v P edbo i.

5. ostatní akce
Ledová Praha – po n kolikaleté zkušenosti jsme i letos pomáhali s
organizací akce Ledová Praha, p i níž se do hlavního m sta sjedou d ti
a vedoucí z r zných kout  republiky.
Bambiriáda – Stejn  jako u p edchozích ro ník  jsme se i letos zapojili v
organizaci akce pro d ti, pod heslem „Každý jsme jiný, všichni
rovnoprávní". I díky naší pomoci se z Bambiriády stává ím dál tím lepší
akce, a to jak zábava pro volný den, tak i jako náborová akce na tábory a
do oddíl .
Mezinárodní den d tí – klasická akce se skákacím hradem.
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IV. TÁBORY

Tábory jsou st žejními akcemi 87. PS „Javor“. Po ádají se pravideln  už od založení skupiny. Letos v lét  pro-
hly t i t ítýdenní turnusy stanového tábora na táborové základn  v P edbo i.

1. turnus 30.6.-21.7.2007 – Piráti z P edbo e
ast 37 d tí + 11 vedoucích a instruktor . Pirátský

admirál Old Smuggler vyplul se ty mi lo mi za aztéckým
pokladem. Posádky byly podrobeny náro nému výcviku,

ekonaly spoustu obtíží a nakonec poklad získaly.

2. turnus 21.7.-11.8.2007
ast 23 d ti + 8 vedoucích a instruktor . Tábor ve spíše

komorním obsazení byl inspirován indiánskou tématikou.
i kmeny mladých indián  poznávaly tradice svých
edk , u ily se znalostem a dovednostem, jak p ežít v
írod . Ve volném ase zbylo dost prostoru na hry a

zábavu. Na záv r získal každý bojovník své vlastní indián-
ské jméno.
3. turnus 11.8.-1.9.2007

ast 34 d ti + 11 vedoucích a instruktor . Tábor se ode-
hrával v tradi ním japonském stylu. Ú astníci tábora jako
obyvaelé ty  japonských ostrov  museli projít Cestu bojov-
níka, kde postupn  plnili osm r zných úkol  a nástrah.
Získávali barevné pásy na svá kimona, až se jim nakonec
poda ilo porazit zlé Ninjy a císa i Shinzonnovi vrátit jeho
katanu Jamato.
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V. PROPAGACE

Propagace innosti a informace o konaných akcích je d ležitá pro fungování skupiny. Krom  pravidelných sch zí
vedení a kolektivu, kde se domlouvají jednotlivé akce, jsou o konaných akcích lenové skupiny informováni
dopisy (3-4x ro ).
Významným propaga ním médiem je Internet. Informace o po ádaných i uskute ných akcích a táborech (v et-

 možnosti p ihlásit se) je možno najít na http://www.javor87.cz, kde mohou lenové skupiny získávat aktuální
informace (nap . zápisy ze sch zí) i p i své nep ítomnosti. Letos byly stránky dopln ny o možnost administrace,
což by m lo p isp t k jejich aktuálnosti.

VI. HOSPODA ENÍ

87. PS „Javor“ jako nezisková organizace hospoda ila v roce 2007 p edevším s t mito
íjmy:
ísp vky len  a dary ................. 35.000,-

poplatky na akcích ....................... 42.000,-
dotacemi

MŠMT ..................................71.000,-
MHMP..................................93.000,-

celkem ...................................... 241.000,-

tyto prost edky byly využity na
provozní výdaje (nájmy, elekt ina a telefon) ........83.000,-
zajišt ní akcí ......................................................84.000,-
nákup a údržbu inventá e ...................................28.000,-
údržbu táborové základny...................................46.000,-

celkem .....................................................241.000,-

zvláštní kapitolu hospoda ení tvo í p íjmy a výdaje jednotlivých turnus  tábora, které byly v letošním roce vyrov-
nané a dosáhly 301.000,-.
Ceny tábor  a akcí pokrývají pouze p ímé náklady s nimi spojené. Provozní výdaje, údržba (v . táborové zá-
kladny) a nákup nového inventá e jsou pokryty dotacemi MŠMT a MHMP.

http://www.javor87.cz

