VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016
ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé,
předkládáme Vám výroční zprávu našeho spolku PROTEBE z.s. za
rok 2016.
Cílem našeho spolku je motivovat a podporovat konkrétní cílové
skupiny dětí a mládeže k integraci osob se zdravotním handicapem a vytvářet
nabídku programu pro vyplnění jejich volného času různými formami činností.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

Nové stanovy spolku obsahově vycházejí ze stanov dřívějšího
občanského sdružení PROTEBE založeného 19.4.1994 a jsou vyvěšené na
stránkách www.protebe.org.
Základem úspěchu je nalezení vhodných cest, správných partnerů a
v neposlední řádě také financí, abychom mohli náš záměr uskutečňovat.
Děkujeme proto upřímně dárcům, sponzorům a ostatním, kteří spolek
podpořili. Velké poděkování patří všem členům správní rady našeho spolku či
vedoucím aktivit, ať už pracují přímo s klienty nebo vytvářejí optimální
zázemí pro fungování našeho spolku. V této zprávě Vám nabízíme malé
ohlédnutí za naším rokem 2016.

Zdeňka Kapicová
předsedkyně spolku
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CÍLOVÁ SKUPINA


Děti a mládež s handicapy  ostatní děti a mládež široká veřejnost

AKTIVITY 2016
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.

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

1.
2.

V roce 2016 bylo realizováno devět projektů:
Sportovní tábor (děti s lehčím zdravotním a mentálním handicapem)
Integrační tábor (děti s těžším zdravotním postižením a převážně mentálním

3.

Vodácký tábor (děti s kombinovaným zdravotním postižením a převážně fyzickým

handicapem)

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
Statutární zástupci:
je správní rada, která se schází
k jednání 10x ročně. Zabývá se
Zdena Kapicová – předsedkyně SR
koncepčními, poradními a kontrolními
Jiří Cafourek – místopředseda SR
činnostmi. Její členové se aktivně
Ing. Ondřej Staněk, PhD.
snaží vyhledávat sponzory a udržovat
s nimi komunikaci ve prospěch spolku
PROTEBE. Podílejí se na plánování projektů.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

handicapem)
Aktivní pobyt v přírodě má u dětí a mládeže pozitivní vliv na rozvoj osobnosti a
snižuje výskyt problémového chování. Při hrách v lese, sportu i řadou tvořivých aktivit
si osvojují nové dovednosti. Děti mají zajištěn neustálý dohled pedagogů, asistentů i
psychologů, připraveny jsou pro ně různé druhy terapií a rehabilitací.
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 Holandsku (setkání
šachové mládeže s tělesnými handicapy i mládeže bez handicapů). V tomto roce jsme
se zúčastnili turnaje v Holandsku, kde naši zástupci z šachových kroužků
reprezentovali Českou republiku.
Integrační ples VIII. reprezentačním plesem v KC Vyšehrad jsme malou prezentací
veřejně zrekapitulovali naši práci za celý rok 2016 a veřejně poděkovali všem našim
donátorům a přátelům našeho spolku

Pobyt rodin s postiženým členem v RZ Diana (bezbariérové ubytování)
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PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ
Integrační tábory
Na táborové pobyty jezdíme osobně zažít dobrodružství a něco poznat,
něčemu se naučit. Děti a mládež u nás najdou klasické diskotéky s blikajícími
světly i zábavný program u táboráku s kytarou. Na akcích hrajeme divadlo a
považujeme to za důležitou výchovnou součást. U dětí a mládeže se dramatickým
projevem často vyjádří jejich povaha, rozvíjí se komunikace a zároveň se učí
vystupovat před více lidmi. Důležitá je i příprava divadla, kdy se děti učí
nápaditosti a tvořivosti viz fotogralerie na našich stránkách www.protebe.org.
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: 14. - 28. 8. 2016
Typ tábora: chatičkový, pevná budova
Počet táborníků: 31dětí a mládeže
Již by se tomu dalo říkat tradice. Skvělá parta táborníků, nových i
letitých, přijela už po sedmé 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 starých řeckých bájí a pověstí. Na
děti čekala spousta her, jak fyzicky náročných, tak myšlenkově obtížných. Čtyři
družiny čelily všelijakým nástrahám, od Kyklopů, Stymfálských ptáků,
Amazonek, až po ukrutného draka, aby pomohly bájným hrdinům v cestě za
slávou a bohatstvím. Děti musely při hrách dokázat nejen svou bojovnost,
odhodlanost a kuráž, ale také zručnost, a to například stavbou plavidla či výrobou
hudebních nástrojů. A když zrovna nepomáhaly svému týmu v cestě za vítězstvím,
tak se spolu se svými oddílovými vedoucími věnovaly oblíbeným volnočasovým
aktivitám.
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Samozřejmě, jako na každém správném táboře, nemohly chybět večerní
táboráky s opékáním buřtů a zpíváním trampských písniček či pravá táborová
diskotéka, kde se děti mohly vydovádět do sytosti. 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: Zdena Kapicová
Místo: RS Lažánky v Jižních Čechách
Termín: 8.8.2016 – 22.8.2018
Typ tábora: chatičkový, pevná budova
Táborníků: 81 osob, z toho 25 se zdravotním handicapem různého
typu a stupně postižení
8. srpna 2016 se chatovou osadou Lažánky nedaleko jihočeské Blatné
opět rozezněl dětský hlahol. To sem přijela skupina 81 táborníků strávit bezmála
čtrnáct dní prázdnin. A všichni byli natěšeni na jediné… na setkání s legendárními
Rychlými šípy.
Hned, jak se táborníci zabydleli a rozdělili do oddílů, začal se před nimi
otevírat tajemný svět Stínadel. Bylo jasné, že přiblížit dnešním dětem příběh ze
40. let minulého století nebude nikterak jednoduché. Programový vedoucí ale vše
zvládl na jedničku a za chvíli byste už nenašli v táboře člověka, který by neznal
Bublinu, Bohouše nebo bábu Zavadilku. K opravdu detailnímu seznámení se s
dobrodružstvími pětičlenné partičky posloužily komiksy, s jejichž pomocí musely
oddíly zodpovědět řadu záludných otázek.
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A to byl jen pouhý začátek celotáborové hry. Při následném tvoření
výhružného dopisu, lovu bobříků, sběru známek či hraní divadelního představení
si na své přišel opravdu každý. Jak velcí, tak i ti nejmenší si lámali hlavy při
luštění tajemné zprávy, na jejímž konci se každý sám ocitl v temném lese, aby
dokázal, že je hoden nosit hnědý knoflík, symbol odvahy.
A samozřejmě nemohl chybět kultovní ježek v kleci a spousta dalších
hlavolamů. Každodenní setkávání nad příběhy Rychlých šípů samozřejmě nemohli
propásnout ani samotní Rychlošípáci. A tak měli táborníci možnost osobně se
setkat nejen s Mirkem Dušínem, Jarkou Metelkou, Jindrou Hojerem, Červenáčkem
a Rychlonožkou, ale i s Bublinou, který neměl o zájemce na hlazení nouzi.
Poklid a příjemnou atmosféru tábora občas narušil jen Bohouš, jenž
zkoušel škodit, kde se dalo. Zájemci pak měli možnost shlédnout i celovečerní
film Záhada hlavolamu. Téměř všechny obsazené židličky byly důkazem toho, že
svět Rychlých šípů nadchne i po skoro osmdesáti letech.
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VODÁCKÝ TÁBOR
Hlavní vedoucí: Matěj Hruška
Místo: sjíždění Vltavy
Termín: 30.6. – 7.7. 2016
Typ tábora: putovní
Táborníků: 16 ZTP/P a 16 asistentů jako doprovod
Cílem projektu je umožnit dětem a mládeži i s velmi těžkým
handicapem získat vodácké dovednosti a vyzkoušet si sjezd některé
z českých řek pod pečlivým dozorem a s pomocí asistentů. Pobyt v
přírodě má na člověka velmi pozitivní vliv, nejen na celkový jeho
osobnosti, ale je i výbornou psychickou relaxací.
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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).
Šachový kroužek je pravidelná rozvojová aktivita, která sice není
vyloženě sportovní (i když je hra v šach mezi sporty zařazována), ale má
nepopíratelný pozitivní účinek na lidský organismus. Má vliv na potlačení agrese a
problémového chování. Na Speciálních školách s tím máme velice dobré
výsledky, velmi se nám to osvědčilo. V hráčích se dále rozvíjí logické myšlení,
soutěživost, koncentrace a formou hry mohou hráči svoje dovednosti zdokonalovat
při svých partiích s trenéry i ostatními hráči.
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.

22. Šachové setkání
21. a 22. října 2016 se uskutečnilo tradiční šachové setkání mládeže na
místě také tradičním - v Domově mládeže Jedličkova ústavu, Na Topolce 1.
Letošní ročník se konal ve skromnějším formátu - za účasti pražských šachistů a
šachistů z blízkého okolí z řad handicapovaných a zdravých. Ve dvou skupinách
do 16 a nad 16 let se turnajů účastnilo 22 šachistů. Škoda mnoha omluvenek z
důvodu nemoci. Původní číslo přihlášených okupovalo číslo 30.
V kat. do 16 let hrálo 15 a nad 16 let 7 hráčů. Hrálo se tempem 30min.
pro hráče a dvojice určil program swiss-manager. Každý hráč odehrál 7 partií.
První tři v každé kat. dostali poháry a medaile a ostatní drobné věcné ceny.
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Oběma turnajům hraným v sobotu 22. 10. předcházela páteční přednáška
s následnou simultánkou mezinárodního velmistra šachu Martina Petra s velmi
kladnou odezvou přítomných hráčů!
V turnaji starších se nečekaným vítězem stal Vítek Barth, když vyhrál
všech 7 partií. Druhý byl Luboš Chlanda a třetí Zbyněk Budeš. Ze šachového
kroužku v JÚ by nejlepší Martin Samec na pátém místě. V turnaji mladších bylo
následující pořadí: 1. Adam Sochor 6,5 (7) 2. Martin Holina 5,5 a 3. Max
Špachta 5. Z kroužku JÚ byl Michal Fusek na místě sedmém.
Turnaj dobře řídili od počítače Ondra Staněk a mezi hráči zkušený
rozhodčí Luboš Jakuš. SC JUŚ nám opět zapůjčil kancelář pro umístění počítače
a tiskárny, kde bylo zázemí vedení turnaje.
Poprvé byl navýšen vklad do turnaje na 200,- pro hráče a nebyla proti
tomu žádná negativní reakce. Doprovod hráčů mladších 15 let měl hrazenou stravu
(oběd a večeři).

Vánoční turnaj
Tradiční Vánoční turnaj jsme odehráli ve čtvrtek dne 15.12.2016
v klubovně č.416 na Topolce 1. Opět, jako v minulých letech zvítězil Luboš
Chlanda výhrami ve všech pěti partiích. Velmi pěkné a naprosto nečekané je
druhé místo Michala Fuska. Drobné věcné ceny věnovalo PROTEBE z.s.

Poř. St.č Jméno
1
1 Chlanda Luboš
2
3 Fusek Michal
3
9 Poláček Robert
4
8 Kisela Artur
5
2 Cablk Jan
6
10 Samec Martin
7
5 Holna Jan
8
4 Haeckl Mikuláš
9
11 Šiška Ondřej
10
6 Jagoš Daniel
11
7 Jagoš Johan

Rtg
1578
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
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Federace
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika

Škola
TJ ZORA
JÚŠ
ZŠ Jeseniova
JÚŠ
ZŠ Sázavská
JÚŠ
JÚŠ
ZŠ Slovenská
JÚŠ
JÚŠ
JÚŠ

INTEGROVANÉ AKTIVITY
Krátkodobé pobyty – ohlédnutí za rokem 2016
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).

25.3. – 28.3.2016 – Jarní výprava do Prachovských skal – na jarní
Vlevo Honza Holna v derby proti Martinu Samcovi. Přihlíží Ondra Šiška.

výpravu přijalo pozvání 23 kamarádů, včetně táborových vedoucích, neboť všichni
společně chtěli oslavit příchod jara a rozloučit se se zimou. Jak jinak než pořádnou
výpravou do Prachovských skal. I přes náročnou a dobrodružnou cestu, kdy jsme
procházeli úzkými soutěskami ve skalách nebo vystupovali po kamenných
schodech na vyhlídky, někteří z nás hledali skalní poklady (kešky). Nechybělo ani
tradiční velikonoční veselí, dobré jídlo, noční výprava do skal, pletení pomlázek a
přátelská atmosféra našeho prvního letošního táborového ohně.

Bratrský souboj na šachovnici. Vlevo Daniel, vpravo Johan Jagoš. Přihlíží Michal
Fusek.

Nejmladší účastníci. Vlevo Honzík Cablk,
vpravo Mikuláš Häckl

Vešli jsme se tak akorát!
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16.6. – 18.6.2016 – Protebáci na vodě - Před-táborový sraz Ráno

7.10. – 9.10.2016 – Pouštění draků Lhotka K podzimu neodmyslitelně

jsme si museli přivstat, abychom stihli vlak, tzv. Posázavský pacifik. V Ledči, ve
vodácké půjčovně SAMBA, jsme měli zamluveno 16 lodí a veškeré vybavení pro
39 osob. Pod vedením našich zkušených vodáků Štěpána, Marka, Toma a
Martina, kteří mají bohaté zkušenosti s ovládáním lodí a s vodou vůbec, byla
plavba pro naše posádky bezpečná. Máme krásné zážitky ze sjíždění jezů a
bohužel houpání v peřejích se nekonalo, neboť se jednalo o klidný vodácký úsek.
Cestou jsme se mohli kochat nádhernou přírodou v okolí řeky, která kvetla. Naše
asi desetikilometrová plavba skončila v Chřenovicích, kde jsme odevzdali půjčené
vodácké vybavení a pak pokračovali pěšky cca 2,5 km do našeho ubytovacího
střediska
v
Podhradí.
Pravda je, že
ne všichni měli
suché boty a
našli se i tací,
co cestu lesem
šli naboso či v
ponožkách. V
areálu nás čekal
moc
dobrý
perník a pak
francouzské
brambory, které
zas tak dobré
nebyly.
Tím
však
den
zdaleka
nekončil
prádlo na šňůru
a
hurá
na
míčově hry. V
závěru
dne
jsme
se
vypravili na noční dobytí zříceniny hradu ve tvaru románské rotundy, která
skrývala hemžení malých plyšových soviček. Sovičky byly suvenýrem pro
každého malého účastníka této výpravy a následně se ještě konala sladká teplá
odměna. O naše nasycení se postaral Jindra, který z kamenů vytvořil kamínka pro
vaření „Strašidelného kakaa“ a pečení bonbonů na klacku. Bylo to tak dobré, že
nikdo nevnímal, že nad korunami mohutných stromů vlastně hrozně prší. Za svitu
baterek jsme sešli hromadně z kopce a přešli dřevěný most, který se dosti houpal.
Po příchodu do našeho rekreačního zařízení jsme uléhali příjemně unaveni. A
přišla neděle, den loučení, ale ještě předtím vybíjená, volejbal, hledání kešek,
hraní stolních her, koupání v bazénu a taky řízek s bramborem k obědu. Z malého
nádraží v Podhradí jsme odjížděli 14.32h a 17.37h jsme se loučili v Praze na HL.
nádraží s přáním hezkého léta. Takže zase ahoj…někdy na vodě. Všem můžeme
takový výlet doporučit, stojí to za to.

patří pouštění draků. Této integrační akce se zúčastnilo celkem 38 účastníků z
toho 6 držitelů ZTP/P. Kdo neměl na našem víkendovém pobytu vlastního draka,
mohl si ho před začátkem naší drakyády vyrobit ve výtvarné dílně nebo si sestavit
zvířátko z kaštanů. V průběhu víkendu probíhala registrace draků a poté
následovala soutěž s vyhodnocením majitele největšího či nejvýše létajícího draka.
Soutěž to byla nelehká, neboť nám chyběl vítr a tak jsme marně běhali několik
hodin po louce. Náladu nám však nic nemohlo pokazit, neboť jsme se věnovali
jiným oblíbeným hrám, které nás v našem kolektivu baví hrát, a to ve Lhoteckých
skalách i v místní klubovně DDM.
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27.12.2016 – 1.1.2017 – Zimní pobyt Mozolov Tradičního zimního
tábora v příjemném prostředí v rekreačním středisku Mozolov (hotelový typ) se
zúčastnilo 35 osob, z toho 10 držitelů průkazky ZTP/P. Pobyt byl zaměřen na hry
v klubovnách, v krytém bazénu se saunou, na orientační závody po okolí a na
silvestrovské hody s ohňostrojem. V programu nechyběla různá překvapení a
legrace v podobě divadla, které všeobecně oživují táborovou atmosféru i oblíbené
stolní společenské hry.
-13-

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 2016 proběhlo 11 vzdělávacích
přednášek pro žáky MŠ a SŠ s přímou ukázkou života včel. Proběhlo zde i jedno
veřejné vytáčení medu pro klienty JUŠ.
Dalším místem, kde se Vyšehradští včelaříci starají o tři včelstva, je
Botanická zahrada Praha 7 – Trója. Proběhly zde tři 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.
Bylo zde zrealizováno 8 vzdělávacích akcí pro zaměstnance spořitelny a jejich děti
školního věku.
Vedoucí kroužku se dále podíleli na dalších 17 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.
Kroužek byl letos za svoji činnost oceněn i diplomem Ministerstva
zemědělství, protože patří mezi tři nejaktivnější kroužky v ČR v oblasti propagace
včelařství mezi mládeží. K tomu napomáhá i organizací několika celostátních
soutěží – výtvarná soutěž „O pohár včelky Máji“, fotografická soutěž „Medfoto
2016“ a ekologická soutěž „Včelí louka“.
Včelařské i ekologické aktivity Vyšehradských včelaříků jsou podporovány
projekty Ministerstva zemědělství, Lesy ČR, Raiffeisen stavební spořitelnou a
Magistrátem hlavního města Prahy. Koncem roku 2016 byla navázána dlouhodobá
spolupráce s firmou Skanska, která bude mít své konkrétní výstupy v roce 2017.

Eurochess 2016 ve Valkenburgu
První týden v květnu jsme se vydali do holandského Valkenburgu na další
ročník šachového turnaje. Zúčastnili se Michal Fusek, Honza Holna, Max Špachta,
Johan Jagoš a jako nováček Klára Šimerdová.
Celý týden byl tentokrát spolufinancován programem Erasmus+ , v rámci
něhož každý účastník získal certifikát EU Youthpass, který je nejen potvrzením
účasti na projektu, ale také nástrojem k sebereflexi a zhodnocení získaných
kompetencí. Lze jej použít jak v dalším vzdělávání, tak i při hledání zaměstnání.
A právě na rozvoj kompetencí byly zaměřeny aktivity a hry organizované
skupinou Alterego – podle indicií jsme hledali pachatele, vytvářeli ideálního
člověka podle emocí. V kuchyni vytvářeli tu nejlepší palačinku, fotili fotku s
názvem Naděje a natočili krátký dokumentární film, ve kterém hlavní roli dostali
šachy a my. Na konci každého dne probíhalo zhodnocení a prezentace fotek, které
se rovněž publikovaly na sociálních sítích.
Navštívili jsme historické centrum Valkenburgu a místní katakomby,
které byly vybudovány dle římského vzoru. Dále významné město Maastricht,
plné studentů a zajímavých památek – radnice, staré náměstí s katedrálou,
kamenné hradby, univerzita a parlament, farmářské trhy, mlýn a pekárna s
výbornými tradičními koláči. Podle průvodce je v Maastrichtu nejvíce kaváren na
jednoho obyvatele na světě! Něco na tom bude…
No a celý den Efteling, samozřejmě. Je to lesopark plný zábavných
atrakcí pro malé i velké. Střídají se rychlé horské dráhy s poklidným plutím ve
člunu, pohádkové výjevy a květinové záhony, kýč i estetika. Každý si najde to své.
A nakonec šachy. Proběhla simultánka s velmistrem Hansem Boehmem a
turnaj ve třech kategoriích. Naši si vedli dobře. V celkovém umístění skončil
Michal Fusek na osmém a Max Špachta na šestém místě. Konkurence byla silná.
Maďarsko, Slovensko, Polsko, Německo, Belgie, Holandsko a Česká republika.
Eurochess 2016 připomínal setkání přátel. Program byl plný a zajímavý,
jídlo chutné, ubytování slušné, večerní párty veselé a počasí příjemné. Mladým
lidem s handicapem i bez se podařilo překročit nejednu hranici…
Při zpáteční cestě jsme se na skok zastavili v Lucemburku a prohlédli si
katedrálu s hrobem českého krále Jana Lucemburského.
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INTEGRAČNÍ PLES 2016
Závěrečná zpráva o odborném splnění projektu, včetně zhodnocení efektivity
Cíle VIII. integračního plesu se podařilo splnit nad očekávání. Jednalo se
o setkání osob různých věkových skupin i odlišné fyzické či duševní kondice.
Přesto, že se jednalo o integrační ples, taneční sál Kongresového centra Praha se
blesku rychle zaplnil a po prvních tónech hudby byl v mžiku plný i taneční parket.
V tematickém doporučeném oblečení, tentokráte na ve stylu 50.-70.let, se smazala
veškerá odlišnost.
V doprovodném programu se nám ve svých cvičebních sestavách
představily v moderní gymnastice děvčata TJ Vodní stavby Praha, zatančily nám
orientální tanečnice, zhlédli jsme klaunovské představení s talíři, viděli jsme
havajský tanec i profesionální tanec Pool dance a také jsme jako spolek
PROTEBE pokřtili nové výukové CD se včelařskou tématikou.
Z atmosféry plesu bylo jasně cítit, že tento ples je především o vztazích
mezi lidmi a o dialogu mezi generacemi či profesemi. Tento ples je pro náš spolek
nejen společenská událost, ale rovněž i možnost utužovat přátelství mezi našimi
sponzory, členy našeho spolku a organizacemi, které se věnují volnočasovým
aktivitám dětí a mládeže nebo pracují v sociální oblasti.
Při výběru místa konání akce dbáme na bezbariérovost, neboť našeho
plesu se zúčastňují i tanečníci na vozíčku. Proto jsme volili tento prostor v centru
Prahy a dobré dostupnosti MHD. Kongresový sál se nám velice osvědčil
(prostorem i úrovní služeb), a proto si ho budeme včas rezervovat i pro realizaci
plesu v roce 2017. 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.
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SEZNAM SPONZORŮ ROKU 2016:
Rok 2016 jsme uzavřeli VIII. reprezentačním plesem našeho
spolku v Kulturním centru Novodvorská, kde jsme malou prezentací
veřejně 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.

•
•
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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 2016
Účastnické poplatky
Dary
Dotace HMP
Dotace MČ Praha - Libuš
Dotace MČ Praha 4
Nadace JÚ
Grant Dům zahraniční spoluúčasti
Prodej služeb
Prodej zboží
Úroky
CELKEM
Výdaje 2016
Materiál
Prodané zboží
Doprava
Ubytování
Stravné
Spoje
Bankovní poplatky
Pronájem
Pojištění
Služby
DPP
Pokuty a penále
CELKEM

654 907 Kč
222 290 Kč
326 400 Kč
8 000 Kč
40 000 Kč
104 208 Kč
153 899 Kč
17 000 Kč
4 000 Kč
174 Kč
1 530 878 Kč

128 262 Kč
6 000 Kč
91 954 Kč
457 080 Kč
87 286 Kč
2 892 Kč
3 837 Kč
88 326 Kč
12 787 Kč
286 822 Kč
243 242 Kč
4 000 Kč
1 412 488 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:
118 390 Kč
Uvedený zisk bude výhradně použit na podporu aktivit
organizovaných spolkem v roce 2017.
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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

Vladimír Kropáček – Medium Group
Matějkovi

Holinovi

PRAGUE TAX SERVICES, a.s.

Piccollo

Dům zahraniční spoluúčasti
Partners

City

