Milí přátelé,
minulý rok oslavilo naše sdružení PROTEBE 15 let svého úspěšného fungování a realizování svých projektů. Dařilo se nám jak v rovině grantové, tak
především v práci s našimi klienty. Hospodářský výsledek za rok 2009 sice skončil s mírnou ztrátou, ale přesto jsme dokázali zajistit všechny plánované akce
včetně těch, které nebyly podpořeny žádnými finančními zdroji.
Uspořádali jsme již tradiční mezinárodní šachový turnaj s účastí týmů
z Belgie, Holandska, Polska a České republiky, letní tábory (vodácký, integrační a sportovní), prodloužený vánoční pobyt i řadu jednodenních výletů a zajistili činnost zájmových kroužků (šachy, turistka, včelařství). Organizovali jsme
také informační přednášky z oboru včelařství určené pro mateřské školy, základní školy, speciální školy a laickou veřejnost i exkurze spojené s praktickou
ukázkou včelařství a návštěvou včelína na zahradě JÚŠ.
Novinkou roku 2009 byl nový projekt Vyšehradští včelaříci. Tento ekologický
projekt si za svůj prioritní cíl dává realizaci ochrany přírody v městském prostředí
Prahy. Pozvání na první medobraní přijala i paní Havránková, pracovnice odboru životního prostředí Městské části Praha 2. Vyslechla krátkou přednášku pro
naše členy a aktivně se zapojila spolu s námi do našeho prvního stáčení medu.
Rok 2009 jsme uzavřeli I. reprezentačním plesem našeho sdružení v KC
Novodvorská, kde jsme veřejně zrekapitulovali malou prezentací naši práci
za celý rok a započali tak novou tradici bilancování proběhlého roku odlehčenou a zábavnou formou.
V závěru bych chtěla poděkovat svým kolegům za profesionální a lidsky odvedenou práci, všem externistům, dobrovolníkům, partnerům a správní radě.
Děkuji bývalému předsedovi Ing. Alešovi Chytkovi, CSc. za práci ve sdružení
PROTEBE a perfektní předání pozice předsedy na začátku roku 2010, které mi
usnadnilo můj nástup. Speciální poděkování patří všem dárcům, sponzorům,
úředníkům za přidělené finanční prostředky, bez kterých bychom nemohli naši
činnost realizovat. Velký dík patří řediteli Jedličkova ústavu PhDr. Pičmanovi
za podporu a spolupráci s naší organizací. Díky této velkorysé podpoře tak
máme stabilní místo pro administrativní činnost a nové projekty realizované
přímo v areálu JÚŠ.
zpracovala Zdena Kapicová


předsedkyně 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 je občanské sdružení registrované MV ČR, které již
15 let zaměřuje svoji činnost na práci s dětmi a mládeží. Veškeré projekty sdružení jsou
zaměřeny na integraci zdravotně či sociálně handicapované mládeže s ostatní populací.
Pomáhá v získávání nových zkušeností, rozvíjí zájmovou činnost (např. šachy, turistika,
ochrana přírody, atd.) a nabízí alternativu k současnému životnímu stylu.

Činnost sdružení PROTEBE se realizuje v samostatných projektech. Každý projekt
má svého dlouholetého vedoucího se zkušeným týmem spolupracovníků, vlastní náplň
a většinou i stálý okruh zájemců, kterým je určen. Některé z našich projektů na sebe
navazují a i děti přecházejí volně z jednoho projektu do druhého. V roce 2009 bylo re
alizováno sedm projektů: tradiční letní ozdravné tábory pro děti a mládež s postižením
i pro děti zdravé, šachový celoroční projekt, projekt zaměřený na integraci dětí a mládeže
s handicapem do většinové společnosti, nový projekt zaměřený na propagaci včelařství
(Vyšehradští včelaříci) a XV. 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.

OBLASTI ČINNOSTI

Pobytové akce
Mezinárodní sportovní soustředění
Přednášková činnost
Propagační činnost

CÍLOVÁ SKUPINA

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

organizace sdružení protebe
Vrcholným orgánem sdružení je správní rada, která se schází k jednání 10 x 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. 2009
Ing. Aleš Chytka, CSc. – předseda SR
Zdena Kapicová – místopředsedkyně SR
Petr Baláž, Mgr. Jiřina Malinová, Ing. Vladimír Knaust
Alena Nádeníková, Věnceslava Štorkánová, Jiří Cafourek
Statutární zástupce: Ing. Aleš Chytka, CSc., Zdena Kapicová
Vedoucí kanceláře – Jiří Cafourek
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Jednotlivé projekty
Integrační tábor – RZ Ostrý
vedoucí: Zdena Kapicová
9. 8. – 23. 8. 2009

Téma letošní celotáborové hry „Policejní akademie“ nám umožnilo sestavit vzrušující
program plný neočekávaných zvratů, napínavých, ale i komických situací. Účastníci
prošli náročným přijímacím řízením a základním výcvikem. Vyzkoušeli si řidičské doved
nosti, střelbu ze vzduchovky a neminul je ani zdravotnický výcvik a vědomostní test. To
vše formou zábavných soutěží a her. Jen co šťastní absolventi obdrželi svůj certifikát, už
tu byla první ostrá akce. Neznámí zločinci unesli mluvícího delfína, největší to atrakci
světoznámého cirkusu Džumberto. Na prosbu samotného principála se do pátrání zapojila
celá akademie. O průběhu pátrání i dalších záležitostech byli táborníci každý večer infor
mováni táborovou televizí v pořadu „Naostro“. Komplikované pátrání, které nás zavedlo
i na tržiště v čínské čtvrti a do bitky s gangstery nás nakonec dovedlo až k nebohému
delfínovi. Po zneškodnění časované bomby na jeho zádech se dostavil zasloužený happy
end. Principál všem poděkoval a zapůjčil táborníkům na celé odpoledne svého cirkusového
klauna. Klaun uspořádal cirkusovou pouť plnou soutěží, ale hlavně sladkých odměn a tímto
náležitě všechny táborníky odměnil i pobavil.
Účastníci byli rozděleni do šesti oddílů, kde si hráli, poznávali přírodu a učili se tábor
nickým dovednostem. Byli vedeni k samostatnosti a pozitivnímu společenského jednání.
Tábor proběhl bez zdravotních problémů a všech 72 táborníků se vrátilo z tábora spokojeno.
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Šachový integrovaný tábor – Radošovice
vedoucí: Ing. Ondřej Staněk
8. 8. – 22. 8. 2009

Cílem sportovně ša
chového tábora je in
tegrace dětí z dětského
domova, rómských dětí
a dětí s mírným handi
capem do společnosti.
Hlavní osa je zaměřena
na výuku šachu, je vyvr
cholením celoroční práce
v šachovém kroužku
a dílčích turnajích.
Snahou je také na tá
bor přivést zahraniční
účastníky, jak ze stran
vedoucích, tak i dětí, pro
možnost poznání i jiné kultury a zvyků, což se nám v posledních letech daří.
Letošní rok jsme zavítali do jižních Čech, tentokrát nedaleko Českých Budějovic k obci
Radošovice, kde jsme si opět pronajali celé tábořiště. Na tábor přijelo celkem 26 dětí z dětského
domova v Hoře sv. Kateřiny, Prahy a okolí, které byly rozděleny do tří oddílů a následně
do čtyř týmů na celotáborovou hru Maharal – legenda o rabi Löwy a Golemovi. 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 do
brý vyrovnaný tur
naj. Také jsme se
vypravili na dva
výlety, do Netolic
do archeoparku
a po okolních
vesnicích za ar
chitektonickými
památkami. Přes
počáteční komp
likace se tábor vel
mi vydařil.
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Putovní vodácký tábor – Berounka

15. mezinárodní šachový turnaj PRAHA

vedoucí: Petr Baláž
26.6. – 3. 7. 2009

Tradiční putovní tábor se konal na řece Berounce. Byli jsme zde již dvakrát, avšak tento
krát na jejím dolním toku, který nám
chyběl ke zkompletování celé délky
řeky. Po vodácku jsme zvolili dopra
vu vláčkem do Roztok u Křivoklátu.
Za okny jsme sledovali tok s jeho
zákruty, jezy a peřejkami. Pokoušeli
jsme se odhadnout, jak nám to letos
popluje. Každému se v očích jiskřilo
příslibem dobrodružství a nedočka
vostí.
Většinou se dobře známe z praž
ského Jedličkova ústavu. Jsme buď
klienti, nebo pedagogický personál.
Doplňuje nás několik kamarádů z ce
lých Čech, chceme totiž toto jedinečné dobrodružství na řece nabízet i dalším.
Počasí nás občas potrápí. Letos byly bouřky i přeháňky, vysoký průtok vody. Právě v ta
kových chvílích nepohodlí roste nejvíce pouto přátelství. Kluci nabídnou jednu vrstvu svého
oblečení děvčatům, starší utěšují mladší. Někdo vaří čaj na zahřátí a někdo běhá kolem
stanů a vypíná stěny. Hlavně ať spíme v suchu!
Berounka obvykle plyne celkem klidně, ale letos nám její rychlý proud ušetřil námahu
pádlování. Museli jsme dělat často přestávky, abychom stihli sledovat okolní lesy a vesnice.
Nechceme jen lovit kilometry. Průjezd berounským kanálem se podobal divoké vodě…
Voda přináší celou řadu situací, které běžně člověk na vozíku nezná a vyžadují nadhled
i schopnost improvizace. Jako velmi náročné se jevilo překonávání jezů. Většinou jsme
se setkávali s málo přístupným terénem, často ve svahu. Je třeba obezřetnosti i fyzické
zdatnosti při výstupu a nástupu
do lodi. Pro bezpečnost našich
vodáků děláme maximum – kaž
dý je vybaven ochrannou plovací
vestou a helmou. Kormidelníci
jsou vždy zkušení vodáci, kteří
jsou obeznámeni se zdravotním
stavem a potřebami účastníků.
Díky všem, kteří se podíleli
na zdárném průběhu finančně
i organizačně. Díky všem, kte
ří nám pomohli radou i vlastní
rukou.
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vedoucí: Antonín Ambrož
25. 10. – 27. 10. 2009
spolupořadatel: Jedličkův ústav a Základní škola a Střední škola v Praze
Humanitární sdružení PROTEBE a Jedličkův ústav a školy uspořádali již 15. ročník
mezinárodního šachového integrovaného turnaje. První den odpoledne přišla pozdravit
účastníky paní ing. Jana Bobošíková. V turnaji startovalo 45 účastníků, z toho bylo 22
z České republiky, 12 z Holandska, 6 z Belgie, 5 z Polska.
Jednotlivci hráli ve třech skupinách:
Kategorie A do 16 let, rok narození 1993 a mladší
19 hráčů, z toho 3 dívky
Kategorie B do 20 let, rok narození 1989 a mladší
8 hráčů
Kategorie C nad 20 let, rok narození 1988 a starší
18 hráčů, z toho 1 dívka
Mezi účastníky byly i děti zdravé a děti s různým zdravotním postižením. Tím pořadatelé
naplnili heslo turnaje „Šachem k integraci“.
Výsledky:
Ve skupině A zvítězil suverénně Jakub Kábrt z Prahy ziskem 8,5 bodu. Druhé místo
obsadil Dauven Mauritius z Belgie ziskem 7,5 bodu. Třetí skončil s velkým odstupem
od prvních dvou ziskem 5,5 bodu Oskar Kolaczek z Polska.
Ve skupině B byl vítěz stejný jako vloni Jan Sekera z Plzně ziskem 5 bodů. Na druhém
místě skončil pouze
horším Bucholzem
Vítek Barth, což
bylo největší pře
kvapení turnaje!
Třetí ziskem 4
bodů skončil Jakub
Lukáč.
Ve skupině C
se Hans Leenders
z Holandska (Val
kenburg)
vrátil
po roční přestávce
na první místo
ziskem 8,5 bodu.
Na druhém místě
byl s bodovým
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odstupem Jan Jílek z Liberce, třetí pak Peter Keune z Holandska. V této skupině se hrály
nejhezčí šachy a některé partie končily těsně před šachovým limitem.
Hodnoceny byly i dívky za nejlepší umístění. V kategorii A to byla Marjolein Rinkens
z Holandska ziskem 4,5 bodu. Ve skupině C hrála pouze Zuzana Míčkova‑Faltýnová.
Soutěž družstev se hrála již pošesté. Zde kralovala zahraniční družstva. Vítězem
se nakonec stal Dutch Team z Holandska ziskem 20,5 bodu před Belgian Team se
ziskem 19,5 bodu a až třetí
skončilo družstvo domácí
hrající pod názvem Czech
Team ziskem 18,5 bodu.
Účastnilo se 6 družstev.
Řešitelské soutěže v ře
šení čtyř diagramů se
účastnilo 6 hráčů. Nejlepší
řešení odevzdal Jan Jílek
z Liberce.
První tři ve všech kate
goriích si odnesli velice
hezké keramické poháry.
Účastnici na dalších
místech obdrželi věcné
ceny.
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Šach PROTEBE – šach pro všechny
vedoucí: Antonín Ambrož
celoroční projekt

Nabídka těchto akcí pravidelně probíhá i formou spolupráce základních a speciálních
škol na Praze 2. V roce 2009 tradičně probíhala činnost našeho šachového kroužku, který
má svojí základnu v areálu školy Jedličkova ústavu na Praze 2. Stabilní dětský kádr v počtu
cca 10 – 15 ti dětí je převážně složen z klientů tohoto ústavu a zčásti ze zdravé mládeže.
Další kroužek šachů se konal pravidelně každý týden na Speciální škole Mochovská, kde
již má letitou tradici. Počet dětí se v kroužku během roku mění i podle právě realizovaných
šachových turnajů a výjezdů.

Integrované kluby

vedoucí: Zdena Kapicová
celoroční projekt
Spolupracujeme s kluby dětí, mateřskými centry a školami jednotlivých částí Prahy. Tyto
akce jsou důležité nejen pro cílovou skupinu, ale též pro uvolnění psychické zátěže v rod
inách s postiženými dětmi.
Na akcích, které pořádáme, zažijí účastníci kromě her i tvořivost, spolupráci,
sounáležitost, poznání, přátelství, najdou nové obzory, sport, poznají přírodu a naučí se
řadě dovedností. Jednotlivých víkendových akcí se účastní v průměru cca 25 zdravých
dětí a 10 držitelů ZTP/P. Menší počet dětí vytváří na akcích příjemnou atmosféru, ke které
přispívá i skutečnost, že děti i vedoucí se navzájem znají a oslovují se jmény.
Dostatek dobrého jídla, kvalitní ubytování, hodní vedoucí a přítomnost kvalifikovaného
zdravotníka na našich akcích je samozřejmostí. A co nás opravdu těší a proč se chceme
scházet i další 16. rok? Protože přátelství může vzniknout jen mezi dobrými lidmi.
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Kroužek mladých včelařů – VYŠEHRADŠTÍ VČELAŘÍCI
vedoucí: Jiří Cafourek
celoroční projekt

Činnost sdružení PROTEBE se v roce 2009 rozšířila i o oblast ochrany přírody a ekolo
gie. Kroužek mladých včelařů pod názvem Vyšehradští včelaříci má za svůj prioritní cíl
realizovat účinnou a mladým lidem pochopitelnou propagaci významu včel v naší přírodě,
samotného včelařství, nutnosti ochrany přírody a ekologického uvažovaní.

h o s p o d a ř e n í p r o t e b e 2009
K finančnímu zabezpečení projektů v uplynulém roce bylo využíváno několik zdrojů.
Podstatné byly příspěvky účastníků letních táborů, víkendových akcí a šachových turnajů.
Významné byly i granty poskytnuté MHMP a Městskými částmi Praha 2, Praha 6, Praha 14,
Nadace Jedličkova ústavu a tradičních sponzorů RWE a ČEPS i několika dalších. Celkově se
v této oblasti projevily menší finanční možnosti partnerů způsobené celosvětovou finanční krizí.
Hospodářským výsledkem byla ztráta ve výši 133 261 Kč, která byla kryta ziskem vytvořeným
v roce 2008 a finančními rezervami sdružení, vytvořenými v předcházejících letech.

ZDROJ PŘÍJMU 
Úroky 
Účastnické poplatky 
Dary
MHMP 
MČ Praha 2 
MČ Praha 6
MČ Praha 14
Nadace Jedličkova ústavu 
Prodej služeb

PŘÍJMY 2009

CELKEM 

Oficiální slavnostní zahájení praktické činnosti Vyšehradských včelaříků proběhlo
ve středu 22. dubna 2009 v areálu ředitelství Jedličkova ústavu. Kromě mnoha vzácných
hostů akce neunikla ani pozornosti médií (tisk, TV Prima, TV Nova). První velkou akcí
kroužku bylo vyhlášení celostátní výtvarné soutěže O POHÁR VČELKY MÁJI, do které se
se svými pracemi přihlásilo přes 1200 dětí a mladých lidí z celé ČR. Vítězové jednotlivých
kategorií byli v září odměněni cestou parníkem po Vltavě a návštěvou ZOO Praha, kde
v rámci kulturního programu převzali z rukou zástupce ústředního výboru ČSV odměny
a ceny. Nejlepší výtvarné práce byly veřejně prezentovány na „Výstavě na plotě“ a také
v prostorách Ministerstva zemědělství ČR. V průběhu roku si kroužek vybudoval včelí
stanoviště na zahradě JÚ, které také sloužilo k ukázkám a besedám o včelařství pro žáky
pražských mateřských a základních škol. Členové kroužku si svoje znalosti prohlubovali
i na letním včelařském táboře v Čisté u Rakovníka či na pravidelných schůzkách ve své
klubovně. Svoje znalosti uplatnili členové kroužku i při organizaci včelařských soutěží
v rámci „medového víkendu“ v Botanické zahradě v Tróji, Praha 7. Zde bylo jejich
vystoupení tak úspěšné, že byl kroužek vyzván vedením Botanické zahrady k možnosti
dlouhodobé spolupráce. Svoje roční působení zakončili Vyšehradští včelaříci uspořádáním
prvního reprezentačního plesu, kterého se zúčastnilo 200 včelařů a příznivců včelařství
z Prahy i dalších míst České republiky.
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NÁZEV POLOŽKY
Materiál
Doprava
Ubytování
Stravné
Spoje
Bankovní poplatky
Pronájem
Pojištění
Služby
Mzdy
DPP
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Ostatní

ČÁSTKA
7 949 Kč
588 750 Kč
158 180 Kč
140 000 Kč
40 000 Kč
20 000 Kč
25 000 Kč
30 000 Kč
55 267 Kč
1 065 146 Kč

NÁKLADY 2009

CELKEM

ČÁSTKA
137 396 Kč
118 839 Kč
424 851 Kč
72 772 Kč
11 680 Kč
4 934 Kč
43 935 Kč
3 084 Kč
144 688 Kč
84 010 Kč
125 054 Kč
13 037 Kč
7 561 Kč
6 566 Kč
1 198 407 Kč

Hospodářský výsledek

-133 261 Kč
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akce připravované pro rok 2010
Oběžník „Informace pro členy i nečleny“
Nabídka možnosti poradenství z oblasti volnočasových aktivit pro držitele ZTP/P, orien
tace v sociálních službách pro rodiče těchto dětí a mládeže.
Nabídka možnosti tematických přednášek – prevence kriminality, drogová problematika
u mládeže, 22. dubna na Den Země – přednášky pro děti ze základních škol, informování
o zájmových aktivitách, oslovení žáků k aktivnímu zapojení do ekologických aktivit, zájmo
vých kroužků.
Projekt ekologického koutku na zahradě JÚŠ – Den otevřených dveří pro školy z P2/P4
spojené s medobraním v červnu 2010.
Pořádání celopražských ekologických a výtvarných soutěží pro I. stupeň základních škol.
Vítězové postoupí do dalšího kola a zúčastní se „Orientační hry pro kolektivy“ v Botanické
zahradě v Praze – červen 2010.
Vzdělávání dětí i dospělých v oboru včelařství. Projekt křišťálová včela – vyhlášení největ
šího propagátora z oboru včelařství za rok 2010 na II. reprezentačním plese Vyšehradských
včelaříků v prosinci 2010.
Pobytové aktivity – rekondiční pobyty v období leden až prosinec, letní tábory (vodácký,
sportovní a integrační). Mezinárodní šachové turnaje v Polsku a v Maďarsku. Podzimní
šachový víkendový turnaj v JÚŠ.
Cílem všech akcí je prostřednictvím programů pořádaných pro děti, rodiče a děti, mlá
dež, rodiny, dospělé a seniory motivovat a inspirovat ke kvalitnímu a všestrannému životu,
sounáležitosti a občanské angažovanosti.
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