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I. ÚVOD 

Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem spolku Pionýr, z. s. 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 skupi-
ny je zaměřena na turistiku a tábornictví.  

 

II. ČLENSTVO 

V roce 2014 bylo v 87. PS „Javor“ registrováno: 

děti do 16 let ........................................................... 60 
instruktoři 15 – 18 let ................................................ 9 
dospělí nad 18 let ................................................... 16 

Skupinu řídilo čtyřčlenné vedení zvolené na schůzi Rady skupiny 12. 10. 2013. 

Jindřich Červenka ................................................................................... vedoucí PS 
Ing. Vladimír Březina .............................................................................. hospodář PS 
Petr Hedánek (do 14. 10. 2014) ............................................................. akce 
Petr Maršík (do 14. 10. 2014) ................................................................. inventář 

Vedení skupiny se scházelo dle plánu schůzí (většinou v úterý ob týden).  

Od 14. 10. 2014 pracuje skupina bez vedení. 

Rada skupiny se podle plánu schůzí sešla 14. ledna, 24. března, 16. června a 4. října. 
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III. AKCE 

87. PS Javor uspořádala roku 2014 tyto akce 

1. Oddílové akce 

Oddíly uspořádaly po dvou akcích - Černá perla předvánoční pečení perníčků a cukroví, M.A.S.H. byl v kině a na 
pikniku. 

2. Akce pro dospělé členy  

Letošní „dospělácké“ akce byly rovněž dvě – brigáda na úklid klubovny a stavba tábora. 

3. Akce pro děti 

Lyžovačky 

V roce 2014 proběhly navzdory nepříliš příznivým sněhovým pod-
mínkám celkem čtyři lyžařské výpravy. Střídali jsme Bernov a 
Benecko. 

Jarní akce 

Ani letos jsme nevynechali Jarní výlet (29. 3. z Kamenného Přívozu 
do Pikovic) a Velikonoční vesmírnou misi (16. – 21. 4. v Předboři). 

Podzimní akce 

Byly zahájeny akcí Pionýr OPEN, kdy nás v klubovně navštívily děti 
i s rodiči, pokračovaly Podzimní školou superhrdinů (24. – 29. 10. 
v Předboři a zakončily je již zmíněný piknik a pečení perníčků a 
cukroví. 

4. ostatní akce 

Ledová Praha – jako již několikrát jsme i letos pomáhali s organizací akce Ledová Praha, při níž se do hlavního 
města sjedou děti a vedoucí z různých koutů republiky. 
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IV. TÁBORY 

Tábory jsou stěžejními akcemi 87. PS „Javor“. Pořádají se pravidelně už od založení skupiny. Letos proběhly dva 
tábory – desetidenní jarní na Bernově a třítýdenní letní stanový na táborové základně v Předboři.  

Jarní tábor 14. – 23. 2. 
účast 10 dětí + 2 vedoucí. Věnovali jsme se především lyžování, ale 
zbyl čas i na různé hry v budově a v jejím okolí i na relaxaci 
v bazénu. Všichni se v lyžování velmi zlepšili. 

 

Letní tábor 30. 6. – 19. 7. 
účast 34 děti + 10 vedoucích a instruktorů. Tábor byl inspirován 
starověkým Egyptem. Děti pomohly Klárypatře vyhrát sázku 
s Cézarem a byly po zásluze odměněny. 
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V. PROPAGACE 

Propagace činnosti a informace o konaných akcích je důležitá pro fungování skupiny. Kromě pravidelných schůzí 
vedení a Rady, kde se domlouvají jednotlivé akce, jsou o konaných akcích členové skupiny informováni dopisy 
nebo maily (3 - 4x ročně). 

Významným propagačním médiem je Internet. Informace o pořádaných i uskutečněných akcích a táborech (včet-
ně 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 hospodařila v roce 2008 především s těmito 

příjmy: 

příspěvky členů a dary .................. 17.000,- 
poplatky na akcích a táborech .... 199.000,- 
dotacemi  
 MŠMT ................................... 78.000,- 
 MHMP ................................... 63.000,- 
nájmy základny ............................. 68.000,- 

celkem ........................................ 425.000,- 

tyto prostředky byly využity na 

provozní výdaje (nájmy, elektřina a telefon) ........ 80.000,- 
zajištění akcí a táborů ........................................ 292.000,- 
nákup a údržbu inventáře .................................... 25.000,- 
údržbu táborové základny ................................... 30.000,- 

 

celkem  ...................................................... 427.000,- 

 

Ceny táborů a akcí pokrývají pouze přímé náklady s nimi spojené. Provozní výdaje, údržba (vč. táborové zá-
kladny) a nákup nového inventáře jsou pokryty dotacemi MŠMT a MHMP. 

http://www.javor87/

