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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 2008 bylo v 87. PS „Javor“ registrováno:
děti do 16 let ........................................................... 81
instruktoři 15 – 18 let .............................................. 30
dospělí nad 18 let ................................................... 24
Skupinu řídilo pětičlenné vedení zvolené na výroční schůzi kolektivu 7.10.2007.
Jindřich Červenka ................................................................................... vedoucí PS
Martin Šťastný (od 4.10.2008 Michal Ott)............................................... hospodář PS
Petr Kučera (od 4.10.2008 Veronika Patáková) ..................................... akce
Petr Melichar (od 4.10.2008 Daniel Merc) .............................................. 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 2008 tyto akce
1. Oddílové akce
Jednu akci uspořádal oddíl Robin. Jednalo se o víkendový výjezd do Předboře; zúčastnilo se ho 7 dětí a 7 vedoucích.
Dále pak oddíl VoWes uspořádal rovněž jednu akcí. Šlo o turnaj v deskových hrách; zúčastnilo se jej však více
vedoucích než dětí.
Oproti předchozím letům poklesl počet oddílových akcí konaných „pod širákem“.
2. Akce pro dospělé členy
Letošní „dospělácké“ akce se soustředily především na opravy táborové
základny v Předboři (celkem 5 brigád po 10 účastnících). Hlavním úkolem
byla letos přestavba kamen na plyn. Akce se podařila a letní tábory
prokázaly, že se s nimi vaří lépe než na kamnech starých. Přestavba byla
dotována firmou RWE.
Další brigáda se věnovala úklidu
klubovny, poslední pak údržbě lodí.
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3. Vzdělávací akce
Jelikož si uvědomujeme důležitost sebevzdělávání při
práci s dětmi, uspořádali jsme i letos školu instruktorů pro
naše dorůstající kamarády. Školy se účastnili nejen naši
pracovníci, ale i lidé z jiných skupin. Kromě seminářů na
naší skupině měli noví instruktoři možnost absolvovat dva
výjezdy, kde si většinu nabytých vědomostí mohli vyzkoušet v praxi.
Jednotliví pracovníci se také účastnili kurzů uspořádaných
Pražskou radou Pionýra, konkrétně zdravotníků zotavovacích akcí a kurzu pro hlavní vedoucí táborů.
4. Akce pro děti
První akcí roku 2008 byla Lyžovačka 4.-6.1.2008
Již opět se konal tradiční výjezd do Krkonoš. Celý víkend jsme
strávili na sáňkách, bobech, lyžích, běžkách a snowboardech a
již se těšíme na další ročník. Akce měla 30 účastníků.
Dále následovalo Hledání ztracených Velikonoc 19.-24.3.2008
Skupinová akce, účast: dětí 16, dospělých 6. Velikonoční výjezd
do Předboře se opět vydařil. Tradice Velikonoc zůstala zachována - pomlázky našly terč a vajíčka nového majitele.
Podzim s Javorem 12.-14.9.2008
Skupinová akce, účast: dětí 11, vedoucích 12
Jako každoročně jsme se vydali na dobrodružství po vodě. Předchozí den jsme spali na obvyklém místě u Žampachu.
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Podzimák 2008 aneb Hip Hop kemp 24.-29.10.2008
Skupinová akce, účast: dětí 10,vedoucích 5, návštěvy 2.
Tradiční výjezd do Předboře na podzimní prázdniny letos
ovládla muzika, především hip hop. Mezi námi se zrodili
noví rapeři.
Mikulášský výlet aneb kudy ze Srbska do Ameriky
6.12.2008
Skupinová akce, účast: dětí 16, vedoucích 8. Nemohli jsme
si nechat ujít další z tradičně slavených svátků a tak se děti
mohly projít a zároveň dostaly za určité výkony i odměnu.
5. ostatní akce
Ledová Praha – po několikaleté zkušenosti jsme i letos pomáhali s organizací
akce Ledová Praha, při níž se do hlavního města sjedou děti a vedoucí z různých
koutů republiky.
Den proti rakovině 14.5.2008
Pionýrská akce, účast: dospělých 2. Jako dobrovolníci jsme se účastnili i této akce. V Praze jsme kolemjdoucím prodávali kytičky.
Z výtěžku z této akce se pomáhá lidem s rakovinou.
Bambiriáda 22.-25.5.2008
Pionýrská akce, účast: dospělých 9. Již několikátým ročníkem jsme
v rámci Pionýra pomáhali na Střeleckém a Dětském ostrově. V sobotu jsme byli
na jednom stanovišti tzv. Královské cesty převlečeni za Jana Wericha, Jiřího
Voskovce a jejich pohádkové bytosti - například královnu Koloběžku I.
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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 na táborové základně v Předboři.
1. turnus 30.6.-21.7.2007 – Piráti z Předboře
účast 37 dětí + 11 vedoucích a instruktorů. Pirátský
admirál Old Smuggler vyplul se čtyřmi loďmi za aztéckým
pokladem. Posádky byly podrobeny náročnému výcviku,
překonaly spoustu obtíží a nakonec poklad získaly.
2. turnus 21.7.-11.8.2007
účast 23 děti + 8 vedoucích a instruktorů. Tábor ve spíše
komorním obsazení byl inspirován indiánskou tématikou.
Tři kmeny mladých indiánů poznávaly tradice svých
předků, učily se znalostem a dovednostem, jak přežít v
přírodě. Ve volném čase zbylo dost prostoru na hry a
zábavu. Na závěr získal každý bojovník své vlastní indiánské jméno.
3. turnus 11.8.-1.9.2007
účast 34 děti + 11 vedoucích a instruktorů. Tábor se odehrával v tradičním japonském stylu. Účastníci tábora jako
obyvaelé čtyř japonských ostrovů museli projít Cestu bojovníka, kde postupně plnili osm různých úkolů a nástrah.
Získávali barevné pásy na svá kimona, až se jim nakonec
podařilo porazit zlé Ninjy a císaři Shinzonnovi vrátit jeho
katanu Jamato.
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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 hospodařila v roce 2008 především s těmito
příjmy:
tyto prostředky byly využity na
příspěvky členů a dary .................. 35.000,provozní výdaje (nájmy, elektřina a telefon) ........ 83.000,poplatky na akcích ........................ 42.000,zajištění akcí ........................................................ 84.000,dotacemi
nákup a údržbu inventáře .................................... 28.000,MŠMT ................................... 71.000,údržbu táborové základny ................................... 46.000,MHMP ................................... 93.000,celkem........................................ 241.000,celkem
...................................................... 241.000,-

zvláštní kapitolu hospodaření tvoří příjmy a výdaje jednotlivých turnusů tábora, které byly v letošním roce vyrovnané a dosáhly 301.000,-.
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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