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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 2018 bylo v 87. PS Javor registrováno: 

děti do 15 let ............................................ 53 
15 – 18 let .................................................. 4 
dospělí nad 18 let ....................................... 13 

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 30. ledna, 18. června a 13. října a mimořádně 10. července. 
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III. PRAVIDELNÁ ČINNOST 

Během celého roku pracoval na skupině klub, který byl otevřen jednou týdně, nejčastěji v úterý. Kromě toho 
uspořádal několik sobotních akcí v klubovně. 

IV. AKCE 

87. PS Javor uspořádala v roce 2018 tyto akce: 

1. Akce pro děti 

Kromě 4 jednodenních akcí (deskové hry, pe-
čení vánočního cukroví, 2x kino), na kterých 
bylo 35 účastníků, se konaly následující více-
denní akce: 

Lyžovačky 

Celkem se podařilo uspořádat dvě lyžařské vý-
pravy, obě na základnu v Tisé. Celkem bylo na 
těchto akcích během ledna a února 18 účast-
níků. 

Víkendové akce 

Během jara jsme uspořádali akci Pevnost Před-
Boyard (28. 3. – 2. 4. v Předboři, 21 účastník). 
Během léta se konala akce pro malé děti s ro-
diči (13. - 17. 8., 21 účastník), jejíž zvláštností 
bylo to, že většina dospělých byla neslyšících.  
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Rovněž se dvakrát sešli účastníci lyžovaček (29. 6. – 1. 7., 16 účastníků a 3. - 5. 8., 8 účastníků). Ti také vyjeli 
do Tisé na podzim (21. - 23. 9., 9 účastníků). O podzimních prázdninách (26. – 30. 10.) v Předboři 26 členů sku-
piny řešilo fiktivní zdravotní problémy. 

 

3. Akce pro dospělé členy  

V Přeboři proběhlo celkem 9 víkendových brigád, 
kterých se zúčastnilo 45 členů skupiny. Hlavním 
úkolem bylo letos zbourání starého a stavba nového 
plata, dále pak několikanásobná stavba a bourání 

tábora a samozřejmě údržba louky, při čemž 
neocenitelné služby opět poskytl skupinový traktor. 
Rovněž proběhla druhá etapa výměny střešní krytiny, 
která byla z vice než poloviny uhrazena z dotace 
MŠMT.  
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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.  

 

Letní tábor 30. 6. – 21. 7. 

Účast 45 dětí + 13 vedoucích a instruktorů. Táborová hra byla in-
spirována cestováním v času i prostoru. Děti prošly z pravěku, 
kde lovily mamuta, přes starou Čínu, kde stavěly čínskou zeď, a 
Indii, kde vybudovaly chrám, přes středověk, kde se setkaly s hu-
sity, až do novověku, kde je čekala cesta na Titaniku i obě svě-
tové války. Na závěr se dostaly do současnosti. Cestu jim znepří-
jemňoval Pán času, pro kterého děti postupně sbíraly díly urych-
lovače, aby si vysloužily závěrečný poklad. 

  

VI. PROPAGACE 

Propagace činnosti a informace o připravovaných 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.  

http://www.javor87/
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VII. HOSPODAŘENÍ 

87. PS Javor jako nezisková organizace hospodařila v roce 2018 především s těmito 

příjmy: 

příspěvky členů  ....................... 20.000,- 
poplatky na akcích a táborech .... 168.000,- 
dotace MŠMT ........................ 87.000,- 
 MČ Praha 10 ................ 24.000,- 
nájmy základny ...................... 124.000,- 

celkem  .............................423.000,- 

tyto prostředky byly využity na 

dohody o provedení práce........................... 90.000,- 
provozní výdaje (nájmy, elektřina a Internet) .. 66.000,- 
zajištění akcí a táborů .............................. 254.000,- 
nákup a údržbu inventáře .......................... 111.000,- 
údržbu táborové základny a odpisy ............... 112.000,- 

celkem  ......................................... 633.000,- 

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, případně z vlastního jmění skupiny. 

 

VIII. PODĚKOVÁNÍ 

Děkujeme všem, kteří nás v roce 2018 podporovali, především 

 

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy 

Městské části Praha 10 

 

 

  

 


