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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 Plískov 48, kde je sklad a
kde probíhají některé akce. Na adrese Bělocerkevská 3, Praha 10 má skupina
pronajatý prostor, 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 2020 bylo v 87. PS Javor registrováno:
děti do 15 let ........................................... 70
15 – 18 let ................................................ 7
dospělí nad 18 let ...................................... 11
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 6. ledna, 28. května a 26. září.
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III.

PRAVIDELNÁ ČINNOST

Během celého roku pracoval na skupině klub, který byl otevřen jednou týdně, nejčastěji v pondělí, kromě období, kdy byla činnost skupiny omezena opatřeními proti koronaviru. Rovněž uspořádal několik sobotních akcí.

IV.

AKCE

87. PS Javor uspořádala v roce 2020 tyto akce:
1. Akce pro děti
Kromě 6 jednodenních akcí (bowling, pochod,
deskové hry, výroba adventních věnců, pečení
vánočního cukroví, kino), na kterých bylo 48
účastníků, se konaly následující vícedenní
akce:
Lyžovačky
Celkem se podařilo uspořádat dvě lyžařské výpravy na základnu v Tisé. Na těchto akcích během ledna a března bylo 18 účastníků. Akci
plánovanou na únor se uspořádat nepodařilo
pro nepříznivé sněhové podmínky.
Víkendové akce
Konání jarních i podzimních akcí bylo výrazně
ovlivněno opatřeními proti koronaviru, která je
úplně nebo částečně znemožnila.
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V létě se konaly 2 akce – jedna v polovině (25. 7. - 1. 8., 25
účastníků), která byla určena pro neslyšící rodiče a jejich slyšící
děti. Druhá proběhla na konci prázdnin (26. - 30. 8., 16 účastníků).
3. Dobročinná akce
Letos jsme se opět zúčastnili akce Český den proti rakovině.
Akce byla přesunuta z jara na podzim. Objednali jsme si 200 kytiček, přišlo jich 250. jako místo prodeje jsme si vybrali stanici
metra Budějovická. I když se tam vyskytovalo několik dalších
prodávajících skupinek, podařilo se nám vyprodat všechny kytičky během necelé hodiny. Celkem lidé na léčení rakoviny přispěli 6.675,– Kč.

4. Akce pro dospělé členy
V Přeboři proběhly pouze 3 víkendové brigády, kterých se díky
pomoci rodičů zúčastnilo 53 lidí. Hlavním úkolem byla letos stavba a
bourání tábora a samozřejmě údržba louky, při čemž neocenitelné
služby opět poskytl skupinový traktor. K tomu přibyla úprava louky
po návštěvě divokých prasat a po vykácení části lesa v okolí tábora
a oprava příjezdové cesty.
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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 4. – 25. 7.
Účast 59 dětí + 16 vedoucích a instruktorů. Táborová hra
byla inspirována knihou Alenka v říši divů. Děti se rozdělily
oddílů, které se snažily zachránit Alenku z moci zlé královny. Děti musely prokázat svoji sílu a nebojácnost při
úkolech a překážkách, které jim nastavila říše. Dětem se
po třech týdnech povedlo najít Vorpalový meč, se kterým
mohla Alenka jít na Tlachapouda. Nakonec děti porazily
zlou královnu a korunku mohly vrátit Bílé královně a nastala doba klidu a míru. Pak už následovala závěrečná
oslava.

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 https://www.javor87.cz, kde mohou členové skupiny získávat
aktuální informace (např. zápisy ze schůzí) i při své nepřítomnosti.
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VII.

HOSPODAŘENÍ

87. PS Javor jako nezisková organizace hospodařila v roce 2020 především s těmito
příjmy:
tyto prostředky byly využity na
příspěvky členů ...................... 23.000,dohody o provedení práce .......................... 30.000,poplatky na akcích a táborech .... 367.000,provozní výdaje (nájmy, elektřina a internet) ... 81.000,příspěvky na provoz základny ..... 158.000,zajištění akcí a táborů............................. 394.000,nákup a údržbu inventáře ......................... 111.000,údržbu táborové základny a odpisy ................ 76.000,celkem ............................ 548.000,celkem
........................................ 692.000,Ceny táborů a akcí pokrývají pouze přímé náklady s nimi spojené. Provozní výdaje, údržba (vč. táborové základny) a nákup nového inventáře jsou pokryty z vlastního jmění skupiny.

VIII. PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří nás v roce 2020 podporovali, především
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
společnosti Kores
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