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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

 Děti a mládež s handicapy  ostatní děti a mládež široká veřejnost

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé,
rádi bychom touto cestou poděkovali všem našim partnerům,
sponzorům, dětem i mládeži a jejich rodinám za spolupráci v roce 2017 a
nabízíme Vám malé ohlédnutí za dokončenými projekty našeho spolku
Protebe, z.s., který nabízí svoji činnost formou různých aktivit již od roku
1994.
Uskutečněné projekty a činnosti hodnotíme velice kladně, o nabízené
aktivity našeho spolku je zájem jak u rodin našich svěřenců, tak u veřejnosti.
Školy i jednotlivé městské části nás zvou v průběhu roku na své akce (Den
země, veletrhy apod.) a žádají si naše odborné přednášky z oblasti ekologie a
včelařství. Nový projekt roku 2017 je osobní asistentce na rehabilitačním
pobytu rodin s postiženým členem rodiny s těžkým stupněm postižení a dále i
náš včelařský integrační ples je více pojat jako výroční (veřejná prezentace
spolku a našich podporovatelů).
Bohužel jsme v roce 2017 hospodařili se ztrátou. Ztráta byla pokryta
z rezerv spolku. V letošním roce budeme počítat s vyššími režijními náklady
(pronájem kanceláře, administrativa, účetní). Jednotlivým projektům tyto
náklady navýšíme tak, aby se situace již neopakovala.
Závěrem děkujeme všem sponzorům a hlavně realizátorům
jednotlivých projektů i dobrovolníkům. Doufáme, že naše spolupráce bude i
nadále probíhat a zároveň naplňovat poslání našeho spolku. Věříme, že naše
aktivity budou stále rozvíjet osobnost dětí a mládeže, přispívat k získávání
jejich sebedůvěry a uznání ve společnosti.

CÍLE A POSLÁNÍ SPOLKU





Integrace dětí a mládeže se zdravotními či sociálními handicapy
Podpora využití volného času dětí a mládeže
Vzdělávaní dětí a mládeže
Poradenství v sociální, vzdělávací a ekologické oblasti
OBLASTI ČINNOSTI









Pobytové akce (letní dětské tábory, víkendové pobyty v přírodě)
Jednodenní akce pro rodiny s dětmi a širokou veřejnost (výlety, dětský den)
Mezinárodní setkání mládeže (šachový turnaj)
Přednášková a propagační činnost (včelařství a ochrana přírody)
Výtvarné akce a soutěže
Akce udržující lidové tradice (Velikonoce, čarodějnice, Mikulášská nadílka)
Sportovní a pohybové akce pro rodiny
ORGANIZACE SPOLKU PROTEBE

Vrcholným orgánem spolku je správní rada, která se schází k jednání 10x
ročně. Zabývá se koncepčními, poradními a kontrolními činnostmi. Její členové se
aktivně snaží vyhledávat sponzory a
Statutární zástupci:
udržovat s nimi komunikaci ve
prospěch spolku PROTEBE. Podílejí
Zdena Kapicová – předsedkyně SR
se na plánování projektů.
Jiří Cafourek – místopředseda SR

Ing. Ondřej Staněk, PhD. – člen správní
rady
Alena Nádeníková – členka správní rady

Děkuji všem za dobrou práci a přeji úspěšný tvůrčí rok 2018.
Zdeňka Kapicová, předsedkyně spolku
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AKTIVITY 2017
Zaměřujeme se na činnosti v samostatných projektech. Každý projekt má svého
dlouholetého vedoucího a kvalitní tým spolupracovníků, vlastní specifickou náplň
zaměřenou na potřeby jednotlivých účastníků i stálý okruh zájemců.
V roce 2017 bylo realizováno osm projektů:
1.
2.

Sportovní tábor (děti s lehčím zdravotním a mentálním handicapem)
Integrační tábor (děti s těžším zdravotním postižením a převážně mentálním
handicapem)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Šach pro tebe - šach pro každého (celoroční šachový projekt) Integrace dětí a
mládeže s handicapem prostřednictvím výuky a hry šachu s možností zúčastnit se
mezinárodních turnajů. Projekt je realizován formou šachových kroužků v ZŠ (Praha
2, 3, 9).
Integrované aktivity Projekt se zaměřuje na začlenění mládeže a dětí s různými
druhy handicapu. Nabízí k výběru nejrůznější typy akcí dle zdravotního stavu dítěte,
jeho zájmů, délky pobytu i dle finančních možností rodičů. Akce jsou zaměřené na
poznávání nových míst v ČR, pobyty v přírodě a také podporují uchovávání lidových
tradic. Patří sem společenské aktivity, jako je např. návštěva výstav a kulturních akcí.
Vyšehradští včelaříci V rámci projektu zaměřeného na propagaci včelařství a
ochranu přírody provozuje pravidelnou činnost 1.pražský kroužek včelařské mládeže v
Jedličkově ústavu a školách na Vyšehradě. Členové se zúčastňují různých soutěží
(celostátní soutěž „Zlatá včela“), přírodovědných olympiád a akcí propagujících
včelařství a ochranu přírody. Pro širokou veřejnost jsou určeny přednášky o včelařství
i ukázky včelích úlů.
Výměna – Mezinárodní setkání dětí a mládeže v Maďarsku (setkání
šachové mládeže s tělesnými handicapy i mládeže bez handicapů). V tomto roce jsme
se zúčastnili turnaje v Maďarsku, kde naši zástupci z šachových kroužků
reprezentovali Českou republiku.
Integrační ples IX. reprezentačním plesem v KC Vyšehrad jsme malou prezentací
veřejně zrekapitulovali naši práci za celý rok 2017 a veřejně poděkovali všem našim
donátorům a přátelům našeho spolku

Pobyt rodin s postiženým členem v hotelu Fontána Brno (bezbariérové
ubytování)
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PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ
Integrační tábory
Stěžejní akcí roku jsou pro náš spolek dva čtrnáctidenní letní tábory, které
jsou organizované pro děti a mládež i s mentálním postižením. Každá naše akce je
něčím zajímavá a vždycky se dobře bavíme. Oblékáme se do tématických kostýmů
a přinášíme našim táborníkům nové zážitky a sobě hezké vzpomínky na společné
sportování, táboření i trochu neformálního vzdělávání .
Chceme, aby se děti a mládež vyjadřovali k programu, k přístupu
vedoucích, aby projevovali své názory a naučili se být kritičtí. Rodičům nabízíme
osobní přístup. Je možné se dítěti věnovat individuálně při nějakém specifickém
zdravotním problému či potřebě, pokud se s rodiči před táborem domluvíme.

SPORTOVNÍ TÁBOR
Hlavní vedoucí: Ondřej Staněk
Místo: Klepákův mlýn, okr. Jindř. Hradec
Termín: 12. - 26. 8. 2017
Typ tábora: chatičkový, pevná budova
Počet táborníků: 42 dětí a mládeže
Již by se tomu dalo říkat tradice. Skvělá parta táborníků, nových i
letitých, přijela už po osmé na stejné místo zvané Klepákův mlýn užít si
znamenitých čtrnáct dní tábora.
Jakmile se děti zabydlely, rozkoukaly a rozdělily do oddílů, dobrodružství
mohlo započít. Letošní tábor se nesl v duchu archeologické a vědecké expedice.
Na děti čekala spousta her, jak fyzicky náročných, tak myšlenkově obtížných.
Čtyři družiny čelily všelijakým nástrahám. Děti musely při hrách dokázat nejen
svou bojovnost, odhodlanost a kuráž, ale také zručnost a obratnost. Pokud zrovna
nepomáhaly svému týmu v cestě za vítězstvím, tak se spolu se svými oddílovými
vedoucími věnovaly oblíbeným volnočasovým aktivitám.
Samozřejmě, jako na každém správném táboře, nemohly chybět večerní
táboráky s opékáním buřtů a zpíváním trampských písniček či pravá táborová
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diskotéka, kde se děti mohly do sytosti vydovádět.Oněch hezkých čtrnáct dní jsme
si zpříjemnili i delšími výlety do okolí. Zavítali jsme do města Dačice, z něhož
jsme se cestou zpět zchladili a zalenošili u rybníku Zvůle nebo jsme navštívili
rozhlednu s výhledem po Javořické vrchovině.
Celý pobyt nám zpříjemňovalo krásné letní počasí, lepší jsme si přát
nemohli, nemluvě o kuchyni, která nám dodávala sílu a úsměv do hry.
V neposlední řadě musíme zmínit všechny ty odvážné a dobrotivé duše,
které nám pomohly letošní tábor zrealizovat, a to v tak příjemné a přátelské
podobě jako vloni. Za celý tým vedoucích Vám děkujeme a těšíme se zase za rok
na viděnou.

INTEGRAČNÍ TÁBOR LAŽÁNKY
Hlavní vedoucí: Zdeňka Kapicová
Místo: RS Lažánky v Jižních Čechách
Termín: 12.8.2017 – 26.8.2017
Typ tábora: chatičkový, pevná budova
Táborníků: 59 osob, z toho 19 se zdravotním handicapem různého typu a stupně
postižení
Motivační celotáborovou hrou byla „Hra o trůny.“ Se svými oddílovými
vedoucími zažívaly děti a mládež po celé dva týdny dopoledne plná zábavy,
soutěží, her a různých překvapení, a to nejen v areálu tábora, ale především
v okolních nádherných lesích. A když byla náhodou volná chvíle, vždy tu byla
možnost uspořádat výpravu k totemu ukrytému v lese, u něhož obvykle byla
nějaká drobnost pro radost.
Jakmile však v dáli posvátné bubny zazněly, šest družin zde hned v mžiku
stálo, z nichž každá do jedné z šesti barev oděna byla, svůj erb a vlajku téže barvy
hrdě nesla a krále svého a též královnu i urozenou princeznu v úctě měla. Zvuk
bubnů… To byl vždy čas i pro mnoho rytířů ukázat, jak bystří jsou, mrštní, rychlí
a taktéž důvtipní. Zvuk bubnů… Čas, kdy k velké bitvě mezi šesti královstvími
Staré země schylovalo se. Zvuk bubnů… znamení, že generálové všech družin své
strategie ještě narychlo promýšlejí, než první výstřel přeruší to dramatické ticho…
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Zvuk bubnů…Tak nějak vypadal nástup dětí na etapovou hru. Úkoly,
které táborníci postupně plnili, nebyly mnohdy vůbec jednoduché a vyžadovaly
spolupráci celé družiny. Kluci a holky si vyzkoušeli, jak asi vypadal výměnný
obchod před tím, než Cizí donesli do Staré země peníze. Společně tvořili a
doručovali listiny, v nichž ostatním královstvím vyhlašují válku. Ve hře plné
hlavolamů a šifer se
dozvěděli, která posvátná
zvířata mají jednotlivá
království a vyzkoušeli si,
jak složitý byl kontakt
mezi frontou a týlem v
dobách válečného běsnění.
V noční bojové hře bylo
nutné překonat strach a
vydat se po cestě plné
tajemných symbolů. Jindy
děti zase odlévaly stopy
zvířat a spoustu se jich
naučily poznávat. No a při léčbě nemocných v polním lazaretu se seznámily
s nejstaršími léčebnými postupy za pomoci bylin. A odměna za každé velké
vítězství? Za zvuku fanfár a jásotu poddaných večeřet u královského stolu se
všemi poctami a samozřejmě obsluhou, jak už to tak u královského dvora bývá.
Krásný okamžik, který si nakonec užily družiny všech šesti království.
Etapová hra trvala obvykle celé odpoledne. Večery byly opět nabyté zábavou.
Ať už děti řádily na diskotéce, opékaly špekáčky a zpívaly s kytarou u táboráku,
překonávaly svůj strach na stezce odvahy nebo předváděly, co v nich je
v talentové soutěži, vždy vše dělaly s obrovským zápalem. Za zmínku také stojí
pěší výlet do nedaleké Blatné či netradiční zážitek v podobě odpoledne plného
zorbování. Při všech těchto aktivitách nám pak děti a mládež stále znovu a znovu
dokazovaly, že je možné užívat si radostné chvíle naplno i s lidmi s mentálním
postižením, kteří odjakživa neodmyslitelně patří mezi naše táborníky. Vidět,
v jaké harmonii zde spolu žijí, jak si pomáhají a chovají se k sobě, je vždy
nepopsatelný pocit.
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PROTEBE & JÚŠ Šach pro každého
Působnost projektu: území hl. města Prahy: ZŠ Londýnská, Praha
2, ZŠ Slovenská, Praha 2, ZŠ Lupáčova, Praha 3, ZŠT Mochovská, Praha 9,
Na Topolce 1, domov mládeže (JÚ).
Na všech výše uvedených místech jsou v činnosti šachové kroužky
s frekvencí 1x týdně v délce 1 až 2 hodiny (1 hodina = 60 min.). Náplní kroužků
jsou šachové turnaje (přebory kroužků) s půlročním vyhodnocením, spojeným s
rozdělením drobných cen (sladkosti). Žáci v jednotlivých kroužcích při rozdílné
šachové výkonnosti jsou rozděleni do skupin. Každá má jiný tréninkový obsah.
Nejlepším hráčům je nabízena účast na turnajích pořádaných PROTEBE nebo PŠS
(Pražský šachový svaz). Ve všech kroužcích (kromě JÚ) jsou děti z I. stupně
základních škol.
Velkou motivací pro účastníky je poměření svých sil s ostatními hráči na
větších turnajích. Již 22 let v našem spolek probíhá možnost výměnných pobytů,
které jsou zaměřené na hru v šach a tím pádem je i pro účastníky této specifické
skupiny dalším motivačním faktorem zdokonalování se v anglickém jazyce. Čím
více se hráč účastní oblastních turnajů, tím více postupuje do vyšší hráčské
kategorie a dostává se mu i možnost cestovat do zahraničí na výměnné aktivity.

23. Šachové setkání
21. a 22. října 2017 se uskutečnilo šachové setkání mládeže v Domově
mládeže Jedličkova ústavu, Na Topolce 1, Praha 2. Setkání bylo organizováno
jako národní (příští rok bude mezinárodní za účasti hráčů z Holandska, Belgie,
Maďarska, Slovenska a Polska), přesto počtem převýšil rok 2016.
Hráči byli rozdělení podle šachové výkonnosti bez ohledu na věk, což se
ukázalo jako správný počin, neboť se utkávali hráči podobné úrovně. První tři
hráči z každé kategorie A a B vyhráli poháry. V nové kategorii o Pohár vítězů
pohárů (vítězové minulých ročníků) si pohár odnesl vítěz, tedy neodnesl. První
Robert Kubíček byl ve funkci rodiče a doprovodu, ale aby byl počet hráčů sudý
nechal se přemluvit a hrál bez nároku na pohár, který tak patří druhému v pořadí,
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Janu Jílkovi. Honza Jílek věnoval dárkové poukazy třem prvním v každé kategorii
ve výši 100,- Kč. Honza provozuje herní portál www.sachy.cz včetně e-shopu se
šachovým materiálem.
Kategorii A vyhrál domácí hráč Michal Fusek, pro kterého je to životní
úspěch! Další domácí Artur Kisela si odnesl pohár bronzový. Béčko vyhrál
známý Max Špachta před Lukášem Jandou z Čelákovic, třetí další hráč
Čelákovic Daniel Kubíček. Všichni účastníci si vybrali drobné věcné ceny podle
pořadí.
Turnaj od počítače řídil bez problémů Ondra Staněk.
David Mach porazil druhého v pořadí

Bylo téměř plno

Konečné pořadí kat. A:

Poř. St.č. Jméno
1
10 Fusek Michal
2
3 Puzyk Ilia
3
11 Kisela Artur
4
2 Novotný Jakub
5
1 Holna Jan
6
4 Samec Martin
7
7 Steinbach Dominik
8
8 Ševčík Milan
9
9 Virgulti Marco
10
5 Cihelka Matyáš
6 Davesne Raphael
12
12 Kubíčková Linda

Rtg
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

FED Body BH.
CZE
7
35
CZE
7
35
CZE
6
34
CZE
6
33
CZE
4
36
CZE
4
34
CZE
4
30
CZE
4
27
CZE
3
31
CZE
1
30
CZE
1
30
CZE
1
29

BH.
27
27
26
25
28
26
22
19
23
22
22
22

S-B
29,00
28,00
21,00
19,00
12,00
10,00
7,00
6,00
3,00
1,00
1,00
1,00

Honza Jílek versus Robert Kubíček

Starý známý Honza Holna

Poslední kolo
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Vlevo Lukáš Janda z Čelákovic
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INTEGROVANÉ AKTIVITY
Krátkodobé pobyty – ohlédnutí za rokem 2017
Všechny akce pořádané naším spolkem jsou otevřené pro širokou dětskou
veřejnost, t.j. pro děti a mládež od 6 do 18 let (u některých akcí je s ohledem na
jejich náplň uveden vhodný věk účastníků).

28.4. – 1.5.2017 – Jarní pobyt v Janských Lázních Prodloužený jarní
víkend se velice vydařil. Ubytovaní jsme byli v objektu Školy v přírodě
DUNCAN, který se nachází v Janských Lázních (východní část Krkonoš, úpatí
Černé hory). Areál nás mile překvapil, je situovaný stranou města, přilehlé okolí
tvoří louky a lesy, avšak do centra Janských Lázní se dostanete příjemnou
procházkou zhruba za 15 minut. Bydleli jsme v nové budově, která se nachází asi
60 metrů od vily DUNCAN. Kapacita budovy je 28 míst, ložnice jsou 4 lůžkové a
všechny mají vlastní sociální zařízení a úžasnou společenskou místnost, což
uspokojilo všech 34 účastníků. Během pobytu jsme podnikali výlety do okolí
Černé hory - lanovkou i pěšky. Na kolonádě v Janských Lázních jsme objevili
rehabilitační bazén, který jsme patřičně vyzkoušeli. Přímo v hlavním bodu
lázeňské kolonády se dne 30.4. tak, jako všude jinde, konal malý roztomilý slet
čarodějnic se zábavným, i když trochu komerčním programem (hudba, tanec,
průvod, opékání špekáčků).

17. – 18.6.2017 – Slunovrat na Lužnici s vodní turistikou
Patronem našeho víkendového vodáckého programu se stal vedoucí Marek,
který týden před výpravou neustále sledoval stav vody na Lužnici a také
sestavoval posádky od pádel až po lidi na lodích.
Vyjelo se již z Prahy hlavního nádraží pod vedením Tomáše, který byl
zodpovědný za to, že ve vlaku naše dvanáctičlenná výprava nic nezapomene,
protože součástí
dvoudenní
plavby bylo i
spaní
ve
spacáku na louce
mezi Táborem
a Bechyní. Nic
takového
nenastalo a tak
jsme
mohli
vyrazit
(zatím
pěšky) vzhůru
přes nádraží do
půjčovny
vodáckého
vybavení, kde
na nás čekala další
parta
kamarádů, kteří
už stanovali
od pátku. A náhle
začalo být to
pravé veselo (svačiny, vesla, pádla, děti, peněženky, barely) a nakonec naskákat
do lodí, kde jsme se všichni snažili vzpomenout na základy vodní turistiky a rizika
s tímto sportem spojená.
Počasí nic moc, a přesto nás na vodu vyjelo 31 osob různých velikostí i
věku. Při večerním táboření na Mandalaji se vzpomínalo nejen na to, jak se na
vodě dařilo či nedařilo a kdo se vyklopil, ale i na staré časy většinou z uplynulých
táborů, neboť se na této výpravě sešli naši dlouholetí vedoucí s rodinami a ty
nejstarší vítali Slunovrat na suchu nedaleko Prahy. Nechyběly naše oblíbené
táborové legrace a hry u táboráku, který byl více jako užitkový (sušilo se, ohřívalo,
vařilo a povídalo).
A druhý den zabalit, uhasit oheň a nasednout do lodí směr Bechyně.
Všichni účastníci si zaslouží pochvalu, neboť zvládli plavbu na stojaté i tekoucí
vodě řeky Lužnice. S vodáckým pozdravem „Ahoj!“… Zdena (psáno podle
vyprávění).
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13. - 15.10.2017 – Potáborový sraz ve Lhotce u Mělníka spojený
s pouštěním draků. Nedá se popsat jinak než, že z počátku to vypadalo, že nám
počasí naše lítání nepřeje. Nefoukalo. Ani trošku! Rozhodli jsme se drakům
pomoci rychlým během z kopce a
podařilo se, lítali!. Několik draků se
nám sice trochu zamotalo, ale jinak
létali skoro všem. Ale této akci
předcházela šifrovaná ve skalách ,
míčové hry ve skalách s ukrytým
pokladem v úžasně zabarvených
listech v podzimních barvách, malý
táboráček, výborné lívanečky se
skořicí a hlavně to, že jsme opět
pospolu po táboře v oblíbené
základně ve Lhotce u Mělníka. Tam i zpět jsme jeli vlakem a na tábor přijelo
zavzpomínat 35 táborníků (i ti, co ještě na podzimní akci nikdy nebyli). Akce se
povedla, i když nefoukalo……

27.12.2017 – 1.1.2018 –

Zimní pobyt Mozolov Vánoční pobyt
v Mozolově, tentokrát na sněhu, proběhl již po několikáté pro 35 účastníků. Po
dobu 5 dnů se děti a mládež mohly zúčastnit bohatého programu (od rána do
večera) – využíván je veškerý prostor RZ. V areálu je venkovní hřiště, tělocvična,
herna a krytý bazén se saunou. Děti a
mládež se zdravotním handicapem jsou
rozdělené do skupinek a jsou motivovány
body, které sbírají v podobě brček (a
mohou je v tombole vyměnit až na silvestra).
V průběhu pobytových dnů nechyběly
pohybové, sportovní, relaxační a hrací
soutěže či promítání filmů. Strava byla 5x
denně a ubytování hotelového typu. Oslava
silvestra a příchodu Nového roku v kolektivu dětí je obrovským zážitkem
umocněným výborným rautem , diskotékou a nádherným ohňostrojem. Tato akce
je vítána i u rodičů, kteří tak mají šanci oslavit silvestra se svými přáteli.
-13-
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VYŠEHRADŠTÍ VČELAŘÍCI
Hlavní vedoucí: Jiří Cafourek
Kroužek se ve své pravidelné činnosti stará o tři včelí stanoviště s
celkovým počtem 12 včelstev. Základní cvičné včelí stanoviště je umístěno na
zahradě Jedličkova ústavu a školy, kde v roce 2017 proběhly další vzdělávací
přednášky pro žáky MŠ a SŠ s přímou ukázkou života včel. Proběhlo zde i jedno
veřejné vytáčení medu pro klienty JUŠ.

V roce 2017 skupinky zahraničních studentů spojily návštěvu metropole s
návštěvou včelích stanovišť. Vedoucí VYŠEHRADSKÝCH VČELAŘÍKŮ jim
představuje včely na zahradě Jedličkova ústavu a školy na Vyšehradě a na střeše
RAIFFAISEN STAVEBNÍ SPOŘITELNY.
Poslední skupina těchto zahraničních studentů z USA, Anglie a Austrálie
dokonce podarovala kroužek novým úlem. Domluvili jsme se, že jedno včelstvo,
které osadíme do tohoto úlu, bude symbolicky patřit právě těmto studentům.

Dalším místem, kde se Vyšehradští včelaříci starají o tři včelstva, je
Botanická zahrada Praha 7 – Trója. Proběhly zde víkendové akce, kde byli
návštěvníci BZ seznamováni s životem včel a včelařstvím. Další čtyři včelstva
mají Včelaříci umístěna na střeše centrály Raiffeisen stavební spořitelny v Praze
4. Byly zde zrealizovány vzdělávací akce pro zaměstnance spořitelny a jejich děti
školního věku.
Vedoucí kroužku se dále podíleli na dalších včelařských přednáškách na
pražských mateřských a základních školách – např. ZŠ Chabařovická P-8, FZŠ
Chodivická Horní Počernice, FZŠ Trávníčkova P-5, ZŠ Mohylova P-5, ZŠ
Hostivice, ZŠ TGM P-6.
Členové kroužku se aktivně podíleli při organizaci oblastního kola
vědomostní včelařské soutěže „Zlatá včela“ v Rakovníku i jako organizátoři
finálového kola této soutěže v SOU včelařském v Nasavrkách.
Vyšehradští včelaříci napomáhají i organizací několika celostátních
soutěží – výtvarná soutěž „O pohár včelky Máji“, fotografická soutěž „Medfoto“
a ekologická soutěž „Včelí louka“.
Včelařské i ekologické aktivity Vyšehradských včelaříků jsou
podporovány projekty Ministerstva zemědělství, Lesy ČR, Raiffeisen stavební
spořitelnou, Magistrátem hlavního města Prahy a v roce 2016 byla navázána
dlouhodobá spolupráce s firmou Skanska.
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MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V MAĎARSKU
Ve dnech 21. - 29. 4. 2017 proběhlo další mezinárodní šachové setkání
mládeže - tentokrát v Maďarsku.
Akce s názvem „Euro-Chess 2017“ proběhla v hotelu Aquarell poblíž
městečka Cegléd, které leží jen pár desítek kilometrů od hlavního města. Na akci jsme
se dopravili vlakem ve složení Max Špachta, Martin Holina, Luboš Chlanda a Vít
Bárth.
Už první den jsme se díky workshopům Davida Černíka a jeho týmu
z institutu Alter Ego mohli seznámit s účastníky z dalších zemí a procvičit si
vzájemnou komunikaci v cizích jazycích. Turnaje se účastnily výpravy z Nizozemska,
Belgie, Slovenska, Německa, Polska, Maďarska a Česka.
V průběhu celého týdne jsme prožili mnoho netradičních a zajímavých
aktivit, které sloužili především k rozvoji vzájemné komunikace, porozumění,
tolerance navzdory hranicím a handicapu. K tomu nám pomohli situace, kdy jsme
v rámci workshopů museli uplatit úředníky z různých zemí, kteří ovládali pouze svůj
rodný jazyk. Řešili jsme zapeklitý případ, kdy bylo třeba dát hlavy dohromady,
abychom vyřešili zapeklitý případ stejně, jak to dělá Dr.House… Zažili jsme chvilky
napětí a nejistoty během sázení při hře „Casino International“. Během
mezinárodního marketu jsme ochutnali mnoho specialit z ostatních zemí. Za zmínku
určitě stojí i návštěva Budapešti a prohlídka interiéru budovy parlamentu na břehu
řeky Dunaj.
A v neposlední řadě šachy! Jako každý rok proběhla simultánka s
šachovými mistry a poté následoval samotný turnaj. Naši reprezentanti hráli ve
skupině B, další kategorie byla skupina A pro ty nejlepší, C a D pro hráče méně
zkušené. Hrálo se Švýcarským systémem na devět kol, na partii byla časová dotace
30 minut pro kategorii C a D, 45 minut pro skupinu A a B. Počáteční nervozitu
nejlépe zvládal Max, poté se Vítkovi povedlo získat pár bodů a poskočil v průběžném
pořadí. Poslední den byl napínavý, Max útočil na celkové vítězství v turnaji. Pokud by
uhrál půl bodu s Lubošem, zvítězil by. V dramatickém závěru partie se Max dopustil
chyby, Luboš ji využil a vyhrál. V konečném účtování to znamenalo, že celkovým
vítězem se stala Belgičanka Hanne Gelders.
Luboš Chlanda obsadil skvělé čtvrté, Vít Bárth třetí a Max Špachta tedy
druhé místo! V soutěži družstev jsme se umístili na krásném druhém místě, hned za
našimi krajany z Olomouce.
EuroChess 2017 i díky spolufinancování programem Erasmus+ byla úspěšná
a vydařená akce. Už se těšíme na příští setkání!
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9. INTEGRAČNÍ PLES 2017
Dne 9.12. 2017 se v kulturním sále Kongresového domu v Praze na
Vyšehradě konal IX.ročník integračního plesu, tentokrát v námořnicko-pirátském
duchu. Počet návštěvníků byl 250 osob – rekrutovali se ze zájmových kroužků
spolku Protebe a spolupracující organizace - Nadace JÚŠ.
Hlavním cílem projektu byl rozvoj umění tančit a pohybovat se ve
společnosti. V dnešní době je to stejně důležité jako znalosti získané studiem na
školách. Naše integrační plesy učí mládež a širokou veřejnost poznání, že tančit
může být příjemné či zábavné třeba i na vozíku. Další významnou složkou
projektu je integrační setkávání, které učí rozvoji komunitního života a napomáhá
vytvářet sousedské vztahy mezi lidmi i Městskými částmi.
9. ročník plesového setkání si mohli užít jak profesionální tanečníci, tak i
lidé na vozíčku, neboť prostory kulturního centra Kongresového domu na
Vyšehradě umožňují bezbariérový vstup v celé budově včetně sociálního zařízení
a občerstvení. Skladba programu se účastníkům velmi líbila a byla vytvořená
harmonická a přátelská atmosféra, neboť se na tomto setkání potkávají lidé
stejných zájmů, myšlení a pochopení jeden pro druhého.
Program byl sestaven tak, aby byl poutavý nejen svým tanečním
programem, ale také doprovodným programem i tématem a pestrou tombolou.
Díky poskytnuté dotaci jsme přání našich tanečníků i tanečnic mohli vyplnit.
Prožili jsme krásný předvánoční večer, kde nechyběla hudba, artistické
vystoupení, laserová show, bohatá tombola.
Děkujeme všem účastníkům za jejich krásné převleky, sponzorům za
volný vstup v podobě palubního lístku a úžasné opětovné potvrzení, že tančit a
bavit se vedle sebe můžou profesionálové, začátečníci, vozíčkáři i zdravotně
hendikepovaní s doprovodem. Všem účastníkům přejeme dobrý vítr, přívětivé
přístavy a jenom dobré zprávy v lahvích.
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REHABILITAČNÍ POBYT RODIN S POSTIŽENÝM ČLENEM
Ve dnech 23.7. – 3.8.2017 probíhal v hotelu Fontána u Brna
rehabilitační pobyt rodin s postiženým členem s podporou asistentů. Pobytu se
zúčastnilo celkem 38 osob (z toho 5 asistentů).
Hlavní náplní rehabilitačního pobytu byla opět tematická hra na motivy
příběhů, které se prolínaly celým pobytem. Na programu byly kromě her i
výtvarné aktivity, mini-výlety do okolí areálu hotelu a poznávání přírody spojená
s rehabilitací v přírodě. V rámci večerního programu byl připraven společný
program rodin v podobě kvízu, společného zpívání, her a povídání.
Program byl rozdělen do bloků:
7:00 – 10:00 - snídaně a možnost využití bazénového centra v rámci rodin.
10:00 – 12:00 - společná procházka do okolí, sportovní aktivity rodiče a děti
14:00 – 18:00 - výlety do okolí po rodinách - minibus, auta
15:00 – 18:00 - ostatní výtvarné a aktivity, hudební aktivity, koupání apod. s
asistenty
19:00 – 20:30 - společný program
Harmonogram jednotlivých dnů pobytu obsahoval bloky pro samostatné
aktivity pečujících osob a samostatný program pro osoby s postižením s asistenty,
za podpory asistentů společné programy pro všechny účastníky a také možnosti
pro individuální programy samotných rodin. Pro pečující jsou dále nabízeny
individuální konzultace s odborným personálem, psychoterapeutem nebo
fyzioterapeutem. Ze sportovních aktivit nabídka zahrnuje turistiku, plavání,
míčové hry a uzpůsobené sporty, rehabilitační cvičení a pro klienty i odbornou
fyzioterapii
Cíle projeku:
 Umožnit aktivní společné trávení volného času rodiny s postiženým členem
za podpory asistenta
 Podpořit psychohygienu pečujících osob v bezpečném prostředí skupiny
 Připravit prostor pro rekreační vyžití včetně sportovních aktivit pečujících
osob v čase samostatného programu pro uživatele s postižením s jejich
asistenty
 Naučit rodiny s členem s mentálním a kombinovaným postižením vyhledávat
uzpůsobené sportovní aktivity vhodné pro společné trávení jejich času
-21-22-

SEZNAM SPONZORŮ ROKU 2017:
Rok 2017 jsme uzavřeli IX. reprezentačním plesem našeho
spolku v Kongresovém domě v Praze na Vyšehradě, kde jsme malou
prezentací zrekapitulovali naši práci za celý rok a veřejně poděkovali
všem našim donátorům a přátelům našeho sdružení.
•
•
•
•
•

•

Efko, český výrobce hraček
a her

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NET4GAS
Hamé
Olma
Oxalis
Medocentrum.cz
Igráček
Levné knihy
ŠkoFin
Breno
Lesy ČR
Bohemia Energy
Ministerstvo zemědělství
SBERBANK
Kapela Riviéra

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Partners – Jindřich
Prokop, recepce Lužiny
Piccollo
City
Kika Nábytek s.r.o Jakub
Střeštík
Apelby Communications
s.r.o.-Michal Kutzendorfer
Medium Group Vladimír Kropáček
Dům zahraniční
spoluúčasti
ČEPS, a.s.
CHICCO
SLUSNY TM
Nivea
Wüstenrot
Yoyostore
Kofola original
Rossmann
Zlatá včela
Pepa.cz
Holinovi
Matějkovi

•

PRAGUE TAX SERVICES, a.s.

•
•

Hlavní město Praha
•
Městská část Praha 2
Městská část Praha 4
Městská část Praha Libuš
Dopravní podnik
hl.města Prahy
Raiffeisen stavební
spořitelna
Nadace Jedličkova
ústavu
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•
•
•
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FINANČNÍ ZPRÁVA
Příjmy 2017
Účastnické poplatky
Dary
Dotace HMP
Dotace MČ Praha - Libuš
Dotace MČ Praha 4
Nadace JÚ
Prodej služeb
Úroky
CELKEM

611 814 Kč
199 850 Kč
168 000 Kč
28 000 Kč
65 000 Kč
70 000 Kč
43 000 Kč
96 Kč
1 185 760 Kč

Výdaje 2017
Materiál
Doprava
Ubytování
Stravné
Spoje
Bankovní poplatky
Pronájem
Pojištění
Služby
DPP
Pokuty a penále
CELKEM

169 548 Kč
114 968 Kč
304 269 Kč
72 197 Kč
659 Kč
3 992 Kč
63 222 Kč
12 956 Kč
378 788 Kč
138 912 Kč
490 Kč
1 260 001 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:

-74 241 Kč

Mínusová částka je krytá z rezervy spolku. Došlo k tomu z důvodu
dotací poskytnutých v nižších částkách a zároveň zvýšením nákladů
za pronájem kanceláře a potřebné administrativy.
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Kontaktní údaje
PROTEBE z.s.
IČO: 604 58 879
ADRESA:
Jedličkův ústav a školy
V Pevnosti 4
128 41 Praha 2 – Vyšehrad
Tel.kancelář: +420 261 211 105
+420 261 211 384
Vedoucí kanceláře: +420 604 739 121
Předs. Správní rady: +420 777 603 883
e-mail: protebeh@seznam.cz
www: http://aktivity.protebe.org/
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
ČSOB, pob. Na Pankráci, Praha 4
č.ú.: 182973726/0300

