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I. ÚVOD 

Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku 
Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha 10, kde je 
kancelář, klubovna a sklady. Kromě toho je ve vlastnictví skupiny táborová zá-
kladna v Předboři, okres Tábor. Činnost skupiny je zaměřena na turistiku a tábor-
nictví.  

II. ČLENSTVO 

V roce 2016 bylo v 87. PS Javor registrováno: 

děti do 15 let ............................................ 58 
instruktoři 15 – 18 let .................................. 15 
dospělí nad 18 let ....................................... 16 

Na základě rozhodnutí schůze Rady skupiny ze 4. 10. 2014 pracuje skupina od tohoto dne bez vedení. Jejími 
funkcionáři jsou: 

Jindřich Červenka ............................................................... vedoucí PS 
Ing. Vladimír Březina ............................................................ hospodář PS 
 

Rada skupiny se podle plánu schůzí sešla 25. ledna, 17. května a 8. října. 
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III. PRAVIDELNÁ ČINNOST 

Od roku 2015 začal ve skupině pracovat sportovní oddíl Samurajové. Jeho 12 členů se scházelo dvakrát týdně 
v tělocvičně, po prázdninách ukončil oddíl činnost. Další dva oddíly (Černá perla a M*A*S*H) pořádají během 
roku víkendové akce. 

IV. AKCE 

87. PS Javor uspořádala v roce 2016 tyto akce: 

1. Akce pro děti 

Kromě 3 jednodenních akcí (bowling, minigolf, 
pečení vánočního cukroví), na kterých bylo 37 
účastníků, se konaly následující vícedenní 
akce: 

Lyžovačky 

Celkem se podařilo uspořádat čtyři lyžařské vý-
pravy. Střídali jsme různé pionýrské základny. 
Celkem bylo na těchto akcích během ledna, 
února a března 36 účastníků. 

Jarní akce 

Během jara jsme uspořádali akci Ukradené Ve-
likonoce (23. – 28. 3. v Předboři, 24 účastníci), 
2 výlety do Tisé (14. – 17. 4. a 29. 4. – 1. 5., po 
9 účastnících) a 2 do Předboře (16. – 7. 4., 6 
účastníků a 10. – 12. 6., 20 účastníků). 
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Letní a podzimní akce 

Během léta se sešli účastníci tábora (20. – 21. 8., 8 účastníků). O podzimních prázdninách (25. – 30. 10.) se do 
Předboře vydalo 25 členů skupiny po stopách Yettiho. 

2. Oddílové akce 

Oddíl Černá perla připravil 3 akce (1 dvoudenní a 2 třídenní) pro 25 účastníků, oddíl M*A*S*H 1 jednodenní pro 
7 účastníků. 

3. Akce pro dospělé členy  

„Dospěláckých“ akcí opět výrazeně přibylo – v Přeboři 
proběhlo celkem 9 víkendových brigád, kterých se 

zúčastnilo 68 členů skupiny. Kromě toho se 6 
účastníků vypravilo na srpnovou pětidenní brigádu. 
Letos jsme se kromě údržby louky věnovali i opravám 
základny – mimo jiné instalaci sporáku.  
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V. TÁBORY 

Tábory jsou stěžejními akcemi 87. PS Javor. Pořádají se pravidelně už od založení skupiny. Letos proběhl pouze 
třítýdenní letní stanový tábor na naší základně v Předboři.  

Jarní tábor 

byl naplánován na jarní prázdniny. Kvůli nedostatku sněhu jsme museli tábor zrušit. 

Letní tábor 1. – 23. 7. 

Účast 50 dětí + 7 vedoucích a instruktorů. 
Táborová hra byla inspirována knihami o 
Harry Potterovi. Děli byly rozděleny do 
oddílů podle bradavických kolejí. Oddíly 
v jednotlivých etapách překonávaly nej-
různější nástrahy a problémy, pomáhaly 
dobrým postavám a bojovaly proti posta-
vám zlým. Na závěr se vypravily na puto-
vání za kouzelnými viteály, které jim po-
mohly ozdravit Harryho Pottera, porazit 
vůdce zlých sil a najít poklad.  

 

VI. VZDĚLÁVÁNÍ 

Po několika letech jsme uspořádali školu instruktorů. 8 účastníků absolvovalo 5 seminářů, 7 z nich pak i výjezd 
(8. – 10. 4.) do Předboře, kde byly prověřovány praktické dovednosti. 11. 5. pak proběhly závěrečné zkoušky, 
ve kterých uspěly čtyři nové instruktorky.  
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VII. PROPAGACE 

Propagace činnosti a informace o konaných akcích je důležitá pro fungování skupiny. Kromě pravidelných 
schůzí 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 
(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.  

VIII. HOSPODAŘENÍ 

87. PS Javor jako nezisková organizace hospodařila v roce 2016 především s těmito 

příjmy: 

příspěvky členů  ....................... 23.000,- 
poplatky na akcích a táborech .... 277.000,- 
dotace MŠMT ....................... 130.000,- 
 MHMP ........................ 97.000,- 
 MČ Praha 10 ................ 26.000,- 

nájmy základny ....................... 20.000,- 

celkem  .............................573.000,- 

 

tyto prostředky byly využity na 

provozní výdaje (nájmy, elektřina a telefon) .. 118.000,- 
zajištění akcí a táborů .............................. 365.000,- 
nákup a údržbu inventáře ........................... 29.000,- 
údržbu táborové základny .......................... 128.000,- 

 

 

celkem  ......................................... 640.000,- 

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, MHMP a MČ Praha 10, případně z vlastního 
jmění skupiny. 

http://www.javor87/
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IX. PODĚKOVÁNÍ 

Děkujeme všem, kteří nás v roce 2016 podporovali, především 

 

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy 

Magistrátu Hlavního města Prahy 

Městské části Praha 10 

 

 

  

 


