VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010
Úvodem…..
Milí přátelé,
s potěšením si Vám dovoluji předložit výroční zprávu sdružení PROTEBE za rok 2010. Těší
mě, že se s ní můžete seznámit již po šestnácté. Jistě je za námi celá řada úspěchů, za nimiž
však stojí obrovský kus práce a energie celého týmu lidí. Proto právě všem těmto
pracovníkům, dobrovolníkům či jen příznivcům naší organizace patří obrovský dík.
Všechny projekty našeho sdružení vhodným způsobem umožňují dětem a mládeži věnovat se
systematicky určité činnosti, učit se zodpovědnosti a plnit si své povinnosti v novém
kolektivu. Rádi se chlubíme, že naše aktivity jsou využívány nejen handicapovanými, ale i
zdravými, čímž velmi výrazně podporujeme vzájemnou integraci, porozumění a toleranci
mezi menšinou a většinou. Bez podporovatelů našeho sdružení bychom se nemohli radovat ze
své existence a činnosti.
Závěrem děkuji za velkorysou podporu PhDr. Janu Pičmanovi, řediteli Jedličkova ústavu
Praha 2 a Ing. Lence Koudelkové z Klubu Junior – Praha 4 za vytvoření stabilního místa pro
klubovou i administrativní činnost. Více o naší činnosti již uvnitř tohoto sešitku s názvem
Výroční zpráva 2010 - sdružení PROTEBE.
Zdena Kapicová
předsedkyně správní rady
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POSLÁNÍ A CÍLE SDRUŽENÍ
Humanitární sdružení PROTEBE je občanské sdružení registrované MV ČR, které již
16 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.
Naše projekty se zabývají nejen výukou v šachových kroužcích, pořádáním nebo účastí na
českých i mezinárodních šachových turnajích, ale rozvíjí i zájmovou činnost (turistika,
ochrana přírody, atd.). Před dvěma lety byl zahájen další úspěšný projekt Vyšehradští
včelaříci. Dále 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.
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.
Složení správní rady k 31.12. 2010
Statutární zástupce:
Zdena Kapicová – předsedkyně SR,
Petr Baláž – místopředseda,
Alena Nádeníková,
Jiří Cafourek,
Ing. Ondřej Staněk,
Mgr. Jiří Holátko, PhD.
Ing. Aleš Chytka, CSc.
Vedoucí kanceláře – Jiří Cafourek
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ZPRÁVA O ČINNOSTI
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. V roce 2010 bylo realizováno
sedm projektů: tradiční letní tábory pro děti a mládež s postižením i pro děti zdravé - Vodácký
tábor, Sportovní tábor, Integrovaný tábor; celoroční šachový projekt - Šach pro tebe-šach pro
každého; projekt zaměřený na integraci dětí a mládeže s handicapem do většinové společnosti Integrované aktivity; nový projekt zaměřený na propagaci včelařství - Vyšehradští včelaříci; a
podzimní týdenní setkání zdravotně postižené mládeže z několika evropských zemí Mezinárodní setkání mládeže, v jehož rámci proběhl tradiční, již XVI. mezinárodní šachový
turnaj.
Velmi úzce spolupracujeme s Jedličkovým ústavem a Základní školou a Střední
školou v Praze, v jejichž zahradním areálu jsou umístěna ukázková včelstva Vyšehradských
včelaříků. Od dubna 2010 se další úly nacházejí i v Botanické zahradě v Tróji, Praha 7.
Dále vedeme 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.
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LETNÍ TÁBORY
Letní ozdravné pobyty jsou vrcholem celoroční činnosti v jednotlivých zájmových
kroužcích. Na táborech se setkávají děti a mládež z rozdílných sociálních vrstev a s různým
mentálním a zdravotním postižením. Uplatní zde své a získávají nové zkušenosti, jsou vedeny
k samostatnosti a týmové práci, i přes jejich handicapy. Prostřednictvím her, sportem a
pobytem v přírodě se je snažíme vést ke vzájemnému porozumění a respektu. Veškerou
přípravu i průběh táborů zajišťují zkušení vedoucí a praktikanti a po zdravotní stránce jsou
akce zabezpečeny školenými zdravotníky.

Vodácký tábor
Hlavní vedoucí:
Petr Baláž
Místo: Otava
Termín: 30.6. – 7.7. 2010
Tradiční putovní tábor se konal na
řece Otavě, na kterou jsme se vydali ve
čtyřech pramicích a třech kánoích. Pro
bezpečnost našich vodáků děláme
maximum – každý je vybaven ochrannou
plovací vestou a helmou. Kormidelníci jsou
vždy zkušení vodáci, kteří jsou obeznámeni
se zdravotním stavem a potřebami
účastníků. Společně jsme připravovali jídlo
a svačiny do lodě, stavěli stany, balili
spacáky, opalovali se, pádlovali a přenášeli
lodě přes jezy. Ti, kteří se pohybovali na
vozíku, často budili zájem okolí – v
kempech jsme byli raritou, bezbariérových
úprav pro vodáky je stále ještě velmi málo. 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.
http://www.protebe.org/vodacky-tabor/
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Sportovní tábor
Hlavní vedoucí:
Ondřej Staněk
Místo: Klepákův mlýn
Termín: 8.8. – 22.8. 2010
Cílem sportovního tábora je integrace
dětí z dětského domova, rómských dětí a dětí
s mírným handicapem do dětského kolektivu.
Hlavní osa je zaměřena na výuku šachu i
dalších deskových her, osvojení základních
tábornických dovedností formou her v přírodě
a na týmové klání v rámci celotáborové hry.
Na letošní tábor přijelo celkem 23 dětí z

dětského domova v Hoře sv. Kateřiny, Prahy a
okolí, které byly rozděleni do tří oddílů dle
věku a následně do tří týmů na celotáborovou
hru Hobit na motivy knihy J. R. R. Tolkiena.
Přes drobné potíže se tábor tradičně velmi
vydařil a již plánujeme tábor na rok 2011,
který se bude konat na stejném místě jako
tento rok v termínu 13.8. - 27.8. 2011.

http://www.protebe.org/sportovni-tabor/
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Integrovaný tábor
Hlavní vedoucí:
Zdena Kapicová
Místo: RZ Ostrý, okres Strakonice
Termín: 8.8. – 22.8. 2010
Letošního, již 16. ročníku
integrovaného tábora se zúčastnilo 50 dětí
(25 dětí a mládeže se zdravotním oslabením,
z toho cca 15 ZTP/P, 25 zdravých táborníků).
Táborové oddíly pracují pod vedením
jednoho oddílového vedoucího (odborné

vzdělání) a instruktora, který je vyškolen
hlavním vedoucím a zdravotnicí. Náměty a
obsah her vybíráme tak, aby děti a mládež
zaujaly a současně, aby se účastníci něco
zajímavého dozvěděli a sami si vyzkoušeli.

http://www.protebe.org/integrovany-ozdravny-tabor/
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ŠACH PRO TEBE-ŠACH PRO KAŽDÉHO
Vedoucí: Antonín Ambrož
Místo: areál školy Jedličkova ústavu Praha 4,
Speciální škola Mochovská Praha 9
termín: celoroční projekt, 1x týdně
Dva fungující kroužky jsou již stálicí projektu.
V ulici Mochovská v Hloubětíně je specifický
tím, že škola je změřená na děti, které nezvládají
běžné učivo na ZŠ. I přes to lze říct, že o šachy je
zájem. Drtivá většina dětí je z prvního stupně a
všechny jsou z družiny. Obsahem je pololetní přebor
kroužku hraný podle pravidel šachu. Kroužek má
dlouholetou podporu ředitelky školy Mgr. Věry
Simkaničové. Za její podpory pořádáme vždy na jaře
turnaj pro okolní školy.

V Jedličkově ústavu Na Topolce je
kroužek co se týče počtu hráčů na tom o
hodně hůře. Stabilní docházku mají pouze
3. Na druhou stranu je šachová úroveň
mnohem vyšší, ale to není tak důležité. Pro
kroužek máme skvělé zázemí, samostatná
místnost pro 8-10 hráčů. Pokud se na turnaj
sejde více hráčů použijeme i vedlejší
místnost. Zde 2x do roka pořádáme turnaje
„O Šemíka“, Vánoční. Letos přibyl
„Zimní“ jako náhrada za neuskutečněný
Vánoční v roce 2009.
Frekvence obou kroužků je 1x týdně. Na Mochovské ve středu, na Topolce ve čtvrtek.
http://www.protebe.org/sachove-aktivity/
V průběhu roku se členové kroužku zúčastňují několika šachových turnajů v ČR i zahraničí.
Do prvního ročníku šachového turnaje Brněnský střelec, který proběhl v druhém
únorovém víkendu, se přihlásilo celkem 21 hráčů, kteří hráli ve třech kategorií - turnaj žen
bez rozdílu věku, turnaj mládeže bez rozdílu věku, (1988 a mladší) a turnaj mužů bez rozdílu
věku (1987 a starší). Za kroužek z JÚ Na Topolce se zúčastnilo celkem 7 hráčů. Naši hráči
dosáhli v jednotlivých kategorií opět skvělých výsledků.
Vice na: http://www.skduras.cz/cz/ostatni/brnensky-strelec.html
V rámci Euro chess tour jsme se na přelomu dubna a května zúčastnili turnaje v
polském Bydgozsczi. V turnaji byly otevřeny dvě kategorie, do 12 a 18 let a již tradiční
soutěž družstev. Česká výprava měla zastoupení v každé kategorii, kde jednotlivý hráči
obsadili přední místa. Mimo šachu jsme měli možnost prohlídky historického centra města
Bydgoszcze a starobylého hradu Malbork.
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Výsledky v jednotlivých kategorií:
http://www.chessarbiter.com/turnieje/t_4345/final_standings&9.html
http://www.chessarbiter.com/turnieje/t_4345/?http://www.chessarbiter.to.pl/turnieje/t_4345/=
http://www.chessarbiter.to.pl/turnieje/t_4345/
http://www.chessarbiter.com/turnieje/t_4346/final_standings&9.html

INTEGROVANÉ AKTIVITY
Vedoucí: Zdena Kapicová
Termín: celoroční projekt

Netradiční podívaná čekala na naše rodiče s dětmi v plzeňském Dinoparku. Tento výlet
se konal v rámci našeho poznávání nových netradičních dominant krás naší republiky.
Cílem tohoto projektu je organizování víkendových akcí, výletů a akcí pro veřejnost.
V letošním roce se projevili rodiče a děti zvýšený zájem o pořádání jednodenních výletů.
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Mikuláš přišel s čertem na koláč apod..recitovali účastnici našeho klubového setkání
v klubu Junior Praha 4, kam si chodíme hrát v době nepříznivého počasí.
Při tvorbě programů a projektů se opíráme o metodu zážitkové pedagogiky a zkušenostního
učení. Na akcích, které pořádáme, zažijí účastníci kromě her i tvořivost, spolupráci,
sounáležitost, poznání, přátelství, nové obzory, sport, přírodu a naučí se řadě dovedností.

Naši golfisté na vánočním výletě v Kunraticích, tato akce byla poslední v roce 2010, kdy
se naše parta sešla.
Našim krédem je vyváženost programů, připravených na míru skupině např. pořádáme
mimoškolní činnost, vzdělávaní odborné veřejnosti a osvětu široké veřejnosti.
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Čerpáme také z dlouholetých učitelských zkušeností a v neposlední řadě ze zkušeností
rodičovských a zaměřujeme především na seberozvojové a praktické dovednosti a vzájemnou
toleranci zdravých a handicapovaných ve společném týmu.
http://www.protebe.org/integrovane-aktivity/
VYŠEHRADŠTÍ VČELAŘÍCI
Vedoucí :
Jiří Cafourek
Termín: celoroční projekt
V kroužku mladých včelařů pod
názvem Vyšehradští Včelaříci se skupina cca
8–10 dětí schází jednou týdně k pravidelným
schůzkám. Činnost kroužku má svůj prioritní
cíl realizovat účinnou a mladým lidem
pochopitelnou propagaci významu včel v naší
přírodě, samotného včelařství, nutnosti
ochrany přírody a ekologického uvažovaní.

Projekt zahrnuje také vzdělávání
odborné veřejnosti. Pořádáme odborné
přednášky pro žáky 1.- 5. stupně a MŠ týkající
se např. zdravého životního stylu,
protidrogové prevenci, ekologii - zeleně ve
městě.
Osvětu široké veřejnosti provádíme
především prostřednictvím veřejných akcí o víkendech, exkurzí, výtvarných soutěží a
vzdělávacích programů v botanické zahradě Prahy 7. V okolí botanické zahrady probíhá i
program pro školy – soutěž základních škol v rámci ekoolympiády. Dále vydáváme
informační letáky, přinášíme internetové zpravodajství a pod.
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V roce 2010 byly v rámci projektu realizovány tyto akce pro veřejnost:





Den země 2010
Mezinárodní den děti v botanické zahradě v Praze 2010
Křest kalendáře 2010 medem
II. reprezentační ples Vyšehradských Včelaříků 2010

http://www.protebe.org/projekty/krouzek-mladych-vcelaru-2/
MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2010
Mezinárodní včelařské setkání 2010
Členové v zastoupení různých včelařských kroužků se
setkali, aby si vyměnili zkušenosti ze své činnosti.
Jejich pobyt o podzimních prázdninách byl
organizován tak, aby navštívili nejzajímavější místa
Prahy.

http://www.protebe.org/projekty/msm2010/
XVI. mezinárodní šachový turnaj 2010
V rámci Mezinárodního setkání
mládeže proběhl již 16. ročník tradičního
mezinárodního šachového turnaje, který se
odehrál v tělocvičně domova mládeže JÚ Na
Topolce. Zúčastnilo se 49 hráčů z
Holandska, Belgie, Slovenska, Polska a
České republiky. Bojovalo se celkem ve
třech kategoriích, do 16 let, do 20 let, nad 20
let a součástí turnaje byla i soutěž družstev.
Ze slavnostního zahájení natočila česká
televize krátký šot, který můžete shlédnout v
pořadu ČT4 Sport „V šachu“.
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http://www.protebe.org/projekty/msm2010/mezinarodni-sachovy-turnaj/
Mimořádné radosti a spolupráce :
Firma HEINZ nás obdarovala vánočním dárkem v hodnotě 10.000 Kč výměnou za malířské
dovednosti. Výtvarné soutěže se zúčastnila Eliška Špičková a Kačka Pačesová. Tento vítězný
obrázek bude sloužit jako PF firmy HEINZ:
Akce roku 2011:
Plány do roku 2011
 pokračovat v organizování akcí našeho sdružení a podle možností je i rozšířit
 sledovat výzvy jednotlivých institucí k předkládání žádostí o dotace
 o aktivitách sdružení informovat nadále veřejnost pomocí nástěnky, webových stránek
a dalších médiích
 spolupráce s dalšími podobně zaměřenými občanskými aktivitami a institucemi
 pravidelná informovanost rodičů o činnosti sdružení
Sponzoři sdružení:
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