Vážení přátelé,
dostává se Vám do rukou výroční zpráva humanitárního sdružení PROTEBE, jehož
činnost v roce 2008 pokračovala v oblastech, ve kterých sdružení dosáhlo dobrých výsledků
v minulých letech.
Velmi úspěšné byly prázdninové tábory. Potěšující byl zejména zájem ze strany účastníků,
který svědčí o vysoké úrovni organizace a dobré práci vedoucích na těchto táborech. Reálnost
prokázal i vodácký tábor vozíčkářů,
který získal pevné místo mezi akcemi
sdružením pořádanými. Podařilo se
získat finanční podporu od sponzorů, která vyrovnala zmenšení grantů
od některých městských částí.
Pokračoval i projekt integrovaných
aktivit a akcí spojených se šachem.
Integrované aktivity jsou významnou
podporou rodin s mentálně postiženým dítětem nebo adolescentem
a pro účastníky těchto akcí znamenají zapojení do činností, které jsou významné pro jejich
začlenění mezi zdravé vrstevníky. U šachových akcí, kromě stálé výchovy v šachových kroužcích, to byla účast na šachových turnajích v ČR i v zahraničí, kde je úspěšná spolupráce
zejména s polskou Bydgoszczí. V závěru roku vznikl námět s následnou přípravou na nový
projekt, zaměřený na zapojení mládeže do činností spjatých s ekologií, zejména včelařstvím.
Plné rozvinutí tohoto projektu je předpokládané v roce 2009 ve spolupráci s Jedličkovým
ústavem a dalšími partnery.
Rok 2008 můžeme hodnotit kladně, hospodaření skončilo s mírným ziskem, který bude
použit pro podporu projektů v roce 2009. Poděkování patří všem, kteří se o to zasloužili.

Ing. Aleš Chytka, CSc.
předseda správní rady
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p oslání a cíle sdružení

z p r áva o č i n n o s t i

Humanitární sdružení PROTEBE bylo založeno v roce 1994 s cílem pomáhat tělesně,
mentálně a sociálně handicapovaným dětem a mládeži v integraci do společnosti. Naše
specializace jsou volnočasové aktivity. Máme za to, že tato forma „odlehčovací péče“
plní nezastupitelnou úlohu vzhledem k tomu, že dosud není v České republice běžnou
sociální službou. Naše projekty se zabývají výukou v šachových kroužcích, pořádáním
nebo účastí na českých i mezinárodních šachových turnajích. Organizujeme jednorázové akce – letní i zimní ozdravné tábory, víkendové pobyty. Každoročním vyvrcholením
naší činnosti je podzimní týdenní setkání zdravotně postižené mládeže z několika
evropských zemí.

Činnost sdružení se realizovala v samostatných projektech. Každý projekt měl svého
vedoucího a zkušený tým spolupracovníků, vlastní náplň a většinou i stálý okruh zájemců, kterým byl určen. Některé z projektů na sebe navazovaly a účastníci přecházeli volně
z jednoho projektu do druhého. V roce 2008 bylo realizováno šest projektů. Dva tradiční
letní ozdravné tábory, putovní vodácký tábor pro vozíčkáře, šachový projekt, projekt zaměřený na integraci dětí a mládeže s handicapem do společnosti a mezinárodní šachový
turnaj zdravotně postižené mládeže.
Velmi úzce spolupracujeme s Jedličkovým ústavem a Základní školou a Střední školou
v Praze, máme šachové kroužky na třech speciálních školách v Praze, spolupořádáme
šachové turnaje i mimo Prahu. Máme kontakty s několika školami v zahraničí pro zdravotně postižené děti a mládež.
Správní rada pracovala ve stejném složení jako v předcházejícím roce. Výjimkou byla
činnost členky správní rady Evy Vinterové, která po nástupu do nového zaměstnání již
nenašla dostatek času, který by mohla práci ve sdružení věnovat a koncem roku 2008
byla její činnost ukončena. Složitější situace byla s obsazováním funkce ředitele kanceláře sdružení. Renata Kábrtová, která práci spojenou s touto funkcí vykonávala, dala začátkem července výpověď z důvodu získání výhodnějšího zaměstnání na předsednictví
rady ČR. V té době již byla příprava letních táborů téměř ukončena a tak jejich průběh,
díky hlavním i oddílovým vedoucím, byl bez problémů. Výběrová řízení na ředitele kanceláře proběhla v srpnu 2008. Vybraná zájemkyně však nemohla do funkce vzhledem
k nenadálým komplikacím v rodině nastoupit. V průběhu měsíce září se podařilo pro
funkci ředitele kanceláře získat p. Jiřího Cafourka, který se velmi aktivně práce ujal.
I jeho zásluhou se podařilo zorganizovat tradiční XIV. mezinárodní turnaj zdravotně
postižené mládeže v šachu. Ekonomický výsledek akce byl poznamenán negativním
rozhodnutím komise při agentuře Mládež o přidělení grantu pro tuto akci. Zásluhou
některých členů správní rady se podařilo pro šachový turnaj získat finanční sponzorství
a dobrou spoluprací s Jedličkovým ústavem Praha mohla celá akce proběhnout bez
negativního vlivu na ekonomické výsledky sdružení. Byla tak zachována tradice mezinárodního šachového turnaje a pokračovala i záštita poslankyně Evropského parlamentu
ing. Jany Bobošíkové.

CÍLOVÁ SKUPINA
* handicapované děti a mládež *
* zdravé děti *
* široká veřejnost *

organizace sdružení protebe
Vrcholným orgánem sdružení je správní rada, která se schází k jednání 10x ročně.
Správní rada se zabývá koncepčními, poradními a kontrolními činnostmi. Členové
správní rady pomáhají při vyhledávání sponzorů a při komunikaci s nimi, zúčastňují se
organizování důležitých aktivit sdružení.

S l o ž e n í s p r á v n í r a d y k 31. 12. 2008
Ing. Aleš Chytka, CSc. – předseda
Zdena Kapicová – místopředsedkyně
Petr Baláž, Mgr. Jiřina Malinová, Ing. Vladimír Knaust
Alena Nádeníková, Věnceslava Štorkánová
zajištění chodu kanceláře: Jiří Cafourek
Statutární zástupce: Ing. Aleš Chytka, CSc., Zdena Kapicová
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Jednotlivé projekty
Integrační tábor – Věšín
vedoucí: Zdena Kapicová
9. 8.–23. 8. 2008

Na našich integrovaných táborech klademe velký důraz na program. Náměty a obsah
her vybíráme tak, aby děti a mládež zaujaly a současně, aby se účastníci něco zajímavého dozvěděli a sami si vyzkoušeli (příklady námětů některých starších tématických
her: Čechy v dobách Karla IV., romány Julese Verna, Staré pověsti české, staré indiánské
pohádky, či se inspirujeme filmovými seriály, např. Piráty z Karibiku).
Letos jsme se oddali vlastní improvizaci a objevovali jsme Západní popól. Na Západní
popól zemský do letošního srpna ještě lidská noha nevkročila. Mohli jsme tedy od našeho
nového dobrodružství očekávat všelicos, ale také jsme mohli na drsné podmínky neznámých končin leccos svést. Je až s podivem, že se na tuto nebezpečnou výpravu odvážilo
na 80 dětí a čtrnáctičlenný doprovod.
Od Popólu jsme čekali všechno možné, ale že jsme tam narazili i na Santa Clause, to
nás opravdu překvapilo. Tábor ovšem nebyl jen o útrapách, skvěle jsme se bavili při diskotékách, a aby nám nebylo líto, že nemáme žádné zprávy z olympijských her, uspořádali
jsme si vlastní. Sice nám trošku „drhlo“ ozvučení zahajovacího ceremoniálu, zato ten
závěrečný se stínovým divadlem by nám mohli i Číňané závidět. Jenom olympijský oheň
nám nějak nechtěl zhasnout, snad mu bylo líto, že hořel pouhopouhý jeden den.
Tábor se nacházel v překrásné přírodě kolem Rožmitálu a velmi dobře tam vařili. Snad
úplně poprvé jsme na táboře nic nerozbili a nemoci se nám také vyhýbaly.
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Šachový integrovaný tábor – Radíkov
vedoucí: Ing. Ondřej Staněk
16. 8.–30. 8. 2008

Letošní rok jsme se opět
rozhodli vrátit k pronájmu
celého tábořiště, tedy zajistit si veškeré služby včetně zásobování a vaření. Po
dlouhém a namáhavém
hledání jsme našli táborovou základnu v Radíkově
u Českého Rudolce na pomezí jižních Čech a Moravy,
kde byl shodou okolností
první tábor pořádaný HS
PROTEBE. Tentokrát jsme
měli pronajatý objekt mimo
vesnici od DDM Jirkov.
Na tábor přijelo celkem
32 dětí z dětského domova v Hoře Svaté Kateřiny,
Prahy a okolí. Byly rozděleny do tří oddílů a následně do čtyř týmů na
celotáborovou hru Indiana
Jones. Mimo tuto hru se měly děti možnost zdokonalovat v tábornických dovednostech a samozřejmě v šachu. I přes každoroční absenci silných hráčů se podařilo zorganizovat relativně dobrý
vyrovnaný turnaj. Také
jsme se vypravili na dva
výlety, na Landštejn a do
Slavonic na prohlídku
podzemí.
I přes počáteční komplikace se tábor velmi
zdařil a to především zásluhou skvělé party vedoucích a personálu kuchyně. Pronájem celého
tábořiště se velmi osvědčil, a proto i příští rok budeme usilovat o stejnou
základnu nebo alespoň
stejného typu.
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Vodácký tábor – Lužnice
vedoucí: Petr Baláž
termín: 27. 6.–4. 7. 2008

Letošní ročník vodáckého tábora byl skutečně vydařený. Zatímco řadou míst České
republiky zmítal vítr a déšť, mezi Veselím nad Lužnicí a Bechyní nám nespadla za celý
týden ani kapka.
Proti předchozím ročníkům jsme
náš tým omladili. Lužnice je vhodná
pro začínající vodáky. Pluli jsme ve
čtyřech pramicích a třech kánoích.
Při večerním posezení u ohně v kempu jsme už byli jedna parta. Společně
jsme připravovali jídlo a svačiny do
lodě, stavěli stany, balili spacáky,
opalovali se a pádlovali, přenášeli
lodě přes jezy.
Ti z nás, kdo se pohybovali na vozíku, často budili zájem okolí – v kempech jsme raritou. Bezbariérových
úprav zde bývá jako šafránu. Ale
s o to větší ochotou a vstřícností jsme
se setkávali.
Prázdniny mají být aktivní i odpočinkové a naše putování po českých
řekách splňuje oboje.

14. mezinárodní šachový turnaj PRAHA

vedoucí: Antonín Ambrož
26. 10–28. 10 2008
spolupořadatel: Jedličkův ústav a Základní škola a Střední škola v Praze
Humanitární sdružení PROTEBE a Jedličkův ústav a školy uspořádaly již 14. ročník
mezinárodního šachového turnaje.
Záštitu nad ním přijala poslankyně
Evropského parlamentu Ing. Jana
Bobošíková, která přišla v průběhu
turnaje hráče pozdravit a věnovala
třem vítězům v kategoriích jednotlivců i družstev skleněné poháry.
V turnaji startovalo 61 účastníků,
z toho bylo 38 z České republiky,
7 z Holandska, 6 z Belgie, 5 z Polska
a 5 ze Slovenska.
Jednotlivci hráli ve třech
skupinách:
Kategorie A do 15 let,
rok narození 1993 a mladší
26 hráčů, z toho 4 dívky
Kategorie B do 21 let,
rok narození 1992 a starší
13 hráčů, z toho 2 dívky
Kategorie nad 21 let,
rok narození 1986 a starší
22 hráčů, z toho 4 dívky
Turnaj zahájil a účastníky, sponzory a hosty přivítal ing. Aleš Chytka, předseda správní
rady sdružení PROTEBE.
Při prezenci obdržel každý hráč i doprovod tričko a bulletin. Obsahem bulletinu byla
též řešitelská soutěž čtyř diagramů.
Hrálo se podle pravidel FIDE pro rapid šach s běžnými vyjímkami pro šach zdravotně
postižených, zvláště nevidomých, švýcarským systémem na 9 kol. Každý hráč měl 45 minut na partii. Nevidomí měli na hodinách o pět minut víc.
Společnou účastí dětí s různým zdravotním postižením i dětí zdravých bylo naplněno
heslo turnaje "Šachem k integraci".
Výsledky:
Ve skupině A zvítězil Dominik Szortyka z Polska ziskem 7,5 bodu. Druhé místo obsadila jeho klubová kolegyně Monika Zielinska se stejným ziskem bodů a horším pomocným hodnocením. Třetí skončil Maurits Douven z Belgie se ziskem 6,5 bodu.
Ve skupině B naprosto kraloval Jan Sekera z Plzně ziskem 8 bodů (vloni vyhrál kategorii A). Druhá skončila Petra Poláková z Litovle, získala o půl bodu méně než vítěz. Se
sedmi body na třetím místě skončil Jakub Bubela, taktéž z Litovle.
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Šach PROTEBE – šach pro všechny
vedoucí: Antonín Ambrož
celoroční projekt

V roce 2008 jsme byli úspěšní na poli sportovních výsledků, dařilo se i organizačně.
Kromě tradičních turnajů, ať již námi organizovaných, nebo ve kterých jsme jen hráli,
přibyla jedna akce. Na nádvoří JÚ byla velkými figurami odehrána k započetí šachové
sezóny (září) šachová partie naslepo dvěma mladými mezinárodními mistry Martinem
Petrem a Jiřím Jirkou. Po skončení partie oba hráči celou partii znovu přehráli s komentářem a doplnili vtipnými glosami, což bylo pro přítomné diváky velice zajímavé
i zábavné.
A teď k jednotlivým kroužkům. V Loretánské kroužek pro malý zájem nefunguje (jeden
žák je málo). Pokud se objeví větší zájem, okamžitě jej obnovíme.
V Mochovské je zájem standardní, chodí 6–8 dětí. Nejlepším hráčem je Michal Hoang,
který se zúčastňuje víkendových turnajů HS Protebe.
Nebyli jsme tak úspěšní ve sbírání předních míst na turnajích jako vloni, ale těší nás
větší zájem. Snad se ukáže nějaký talent.
V Radlické dochází na kroužek 5 dětí. Zatím se ještě žádného turnaje nezúčastnily,
protože jde o nováčky.
Přehled turnajů:
Ve skupině C Hans Leeders
z Holandska (Valkenburg) nezopakoval prvenství. Ziskem
7 bodů, ale horším pomocným
hodnocením obsadil těsně
druhé místo. Vítězem se stal
Michal Hanus z Košumberku,
který vloni vyhrál skupinu B.
Třetí místo opravdu vybojoval až v posledním kole Petr
Horáček z Brna.
Hodnoceny byly i dívky za
nejlepší umístění. V kategorii
A to byla Monika Zielinska,
ve skupině B Petra Poláková.
Obě skončily na druhém místě. Ve skupině C Martina Sedláčková ze Zlína na 8. místě. Dívkám se mimořádně
dařilo!
Soutěž družstev se hrála popáté s účastí 9 družstev a byla zajímavá až do posledního
kola. Vítězem se stalo polské družstvo z Bydgoszczy před loňskými vítězi z Košumberku.
Třetí skončilo družstvo z Litovle.
Řešitelské soutěže v řešení čtyř diagramů se účastnilo deset hráčů (vloni 7). Nejlepší
řešení odevzdal Jan Jílek, Antonín Sedláček a Martin Krůza.
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Jarní šachový turnaj na Mochovské (duben) – 26 hráčů z osmi škol (rekordní účast)
Mezinárodní šachový turnaj v Bydgoszczy (duben, Polsko) – 5 našich účastníků
Přebor ČR Spastic Handicap v Brně (květen) – 44 hráčů, 8 našich účastníků
O putovní věž města Lanškroun (červen) – 50 hráčů, 12 našich účastníků, spolupořadatel sdružení PROTEBE
Šemík v JÚŠ Praha (červen) – 12 hráčů, pořadatel sdružení PROTEBE
Turnaj ve Zlíně (říjen) – 26 hráčů, 6 našich účastníků, spolupořadatel sdružení
PROTEBE
14. mezinárodní turnaj mládeže se zdravotním postižením Praha (říjen) – 61 hráčů,
11 našich účastníků, pořadatel sdružení PROTEBE
Vánoční turnaj v JÚŠ Praha (prosinec) – 10 hráčů, 7 našich účastníků, pořadatel
sdružení PROTEBE

Integrované kluby

vedoucí: Zdena Kapicová
celoroční projekt
V průběhu roku 2008 jsme uspořádali 12 akcí různého typu. Kde jsme všude byli a co
jsme tam dělali je v níže uvedeném seznamu a velké akce jsou zdokumentované na našich
internetových stránkách v sekci Integrované kluby.
Jednotlivých víkendových akcí se zúčastní v průměru cca 25 zdravých dětí a 10 držitelů
ZTP/P. Menší počet dětí vytváří na akcích příjemnou atmosféru, ke které přispívá i sku–9–

tečnost, že se děti i vedoucí navzájem znají a oslovují se jmény. Do našich činností patří
akce pro veřejnost různého typu, např. Mikulášská besídka, sportovní soboty v tělocvičně, návštěva kina či divadelního představení. Spolupracujeme s kluby dětí, mateřskými
centry a školami jednotlivých částí Prahy. Tyto akce jsou důležité nejen pro cílenou skupinu, ale též pro uvolnění psychické zátěže v rodinách s postiženými dětmi.
Velkou část programu tvoří aktivity ve skupinách, při kterých si děti hrají, poznávají
přírodu a učí se tábornickým dovednostem. Jsou vedeny k samostatnosti a pozitivnímu
společenskému jednání. Jednotlivé skupinky při menších akcích jsou propojené (držitel
ZTP/P a zdravé děti). Tak docházelo k vzájemné pomoci a učení se toleranci.

6. 6.–8. 6. 2008 – předtáborový víkend ve Lhotce u Mělníka cíleně zaměřen na adaptaci
nových členů do kolektivu, sport, táborové dovednosti
Celkem 28 dětí z toho 5 držitelů ZTP/P
19. 9.–21. 9. 2008 – podzimní potáborový sraz v Čisté u Rakovníka zaměřen na setkání
kamarádů z minulých táborů.
Celkem 24 dětí, z toho 5 držitelů ZTP/P
13. 9.–14. 9. 2008 – sjezd Lužnice na raftech a spaní ve stanu
Celkem 12 dětí, z toho 2 držitelů ZTP/P
4. 10. 2008 – Písnická drakiáda – soutěž ve třech kategoriích v pouštění draků
Celkem 28 dětí, z toho 10 držitelů ZTP/P
15. 11. 2008 – přenocování v klubu Junior na Praze 4 – předvánoční setkání s vánoční tombolou
Celkem 22 dětí, z toho 5 držitelů ZTP/P
4. 12. 2008 – Mikulášská besídka
Celkem 52 dětí, z toho 5 držitelů ZTP/P
28. 12. 2008–1. 1. 2009 – vánoční pobyt v Hnačově orientovaný na etapovou hru „Piráti
z Karibiku„ se zaměřením na zimní sport, hledání pokladu, společenské hry a televizní
kvízy, oslava Silvestra s ohňostrojem
Celkem 30 dětí, z toho 8 držitelů ZTP/P

Kroužek mladých včelařů – VYŠEHRADŠTÍ VČELAŘÍCI
vedoucí: Jiří Cafourek
celoroční projekt

Harmonogram akcí:
26. 12. 2008–1. 1. 2008 – vánoční pobyt v Českém ráji zaměřen na zimní turistiku, sporty,
společenské hry, kondiční plavání v bazénu a společnou oslavu příchodu Nového
roku
Celkem 36 dětí, z toho 6 držitelů ZTP/P
24. 2. 2008 – sportovní sobota se spaním ve spacáku
Celkem 21 dětí, z toho 6 držitelů ZTP/P
21. 3.–24. 3. 2008 – velikonoční pobyt v Mozolově zaměřen na tradice Velikonoc, sport,
turistiku, kondiční plavání a společenské kolektivní hry
Celkem 38 dětí, z toho 5 držitelů ZTP/P
11. 5. 2008 – výlet parním vlakem do Lhotky u Mělníka – velký sportovní den pořádaný
DDM Karlín
Celkem 28 dětí, z toho 8 držitelů ZTP/P
20. 5. 2008 – pochod Praha – Prčice – pro zdatné jedince 25 km
Celkem 18 dětí, z toho 5 držitelů ZTP/P

Činnost sdružení PROTEBE se v prosinci 2008 rozšířila i o oblast ochrany přírody
a ekologie. Posouzením individuálních možností mladých členů sdružení, odborných
znalostí ve sdružení pracujících dobrovolných vedoucích, materiálního vybavení i vyhodnocením prostorových možností bylo přistoupeno k založení včelařského kroužku.
Jeho vzniku navíc nahrávala skutečnost, že včelařství v ČR prožívá jak úbytek včelstev,
tak aktivních včelařů, a to především z řad mladých lidí. Jednáním s představiteli ÚV ČSV
bylo zjištěno, že v teritoriu Prahy se žádná aktivita tohoto druhu pro mladé lidi (tím méně
pro handicapovanou část mládeže) nenachází a vznikající KMV se tak stává první a zatím
jedinou takovouto pražskou aktivitou.
Kroužek mladých včelařů pod názvem VYŠEHRADŠTÍ VČELAŘÍCI si za svůj prioritní cíl dává realizovat účinnou a mladým lidem pochopitelnou propagaci významu včel
v naší přírodě, samotného včelařství, nutnosti ochrany přírody a ekologického uvažovaní. To, že se tak snaží činit v „městském prostředí“ Prahy, dodává této aktivitě zajímavý
rozměr.
Oficiální slavnostní zahájení praktické činnosti VYŠEHRADSKÝCH VČELAŘÍKŮ
proběhne ve středu 22. dubna 2009 v areálu ředitelství Jedličkova ústavu. Kromě mnoha
vzácných hostů na akci přislíbil účast i prezident ČR pan Václav Klaus s chotí, což je
viditelným důkazem významu této aktivity.
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h o s p o d a ř e n í p r o t e b e 20 0 8
Finanční zabezpečení projektů bylo opět vícezdrojové. Podstatným zdrojem byly příspěvky
MHMP, Nadace Jedličkova ústavu Základní školy a Střední školy a významných sponzorů
ČEPS a RWE. Příspěvky městských částí byly menší než obvykle, nikoliv však bezvýznamné.
Jednotlivé projekty nám pomohli dofinancovat ostatní tradiční i noví sponzoři. Významným
příjmem pro sdružení byly i účastnické poplatky pro konání letních táborů.
NÁZEV POLOŽKY
Materiál
Doprava
Ubytování
Stravné
Spoje
Bankovní poplatky
Pronájem
Pojištění
Služby
Mzdy
DPP
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Ostatní
CELKEM
ZDROJ PŘÍJMŮ
Úroky 
Účastnické poplatky
Dary
MHMP
ČNA mládež
MČ Praha 2
MČ Praha 6
MČ Praha 10
MČ Praha 14
Nadace Jedličkova ústavu
Ostatní
CELKEM

NÁKLADY 2008

PŘÍJMY 2008

Hospodářský výsledek

ČÁSTKA
142 726,- Kč
95 416,- Kč
396 288,- Kč
111 868,- Kč
21 020,- Kč
5 146,- Kč
32 470,- Kč
2 955,- Kč
91 300,- Kč
69 062,- Kč
125 024,- Kč
17 960,- Kč
6 215,- Kč
2 182,- Kč
1 119 632,-Kč
ČÁSTKA
7 231,- Kč
663 360,- Kč
92 400,- Kč
175 000,- Kč
109 955,- Kč
40 000,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč
27 000,- Kč
20 000,- Kč
35 000,- Kč
1 189 946,- Kč
70 314,- Kč.

Zisk bude použit pro krytí nákladů spojených s realizací projektů v roce 2009.
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