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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018

CÍLOVÁ SKUPINA
 Děti a mládež s handicapy  ostatní děti a mládež široká veřejnost

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spolupracovníci a partneři, milí přátelé,
představujeme Vám výroční zprávu spolku Protebe z.s. za rok 2018.
Naleznete v ní informace o vzniku spolku, jeho činnostech ve prospěch
integrace osob s handicapem, hospodaření spolku a o jeho plánech na rok
2019.

CÍLE A POSLÁNÍ SPOLKU





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

Spolek Protebe z.s. pracuje v souladu se svým posláním již 24 let.
Byl založen v roce 1994 (tehdy jako občanské sdružení) s cílem vytvářet
společný prostor pro setkávání mladých lidí s postižením i bez něj. V
současnosti je tvořen výhradně dobrovolníky z řad studentů a mladých lidí,
kteří mají chuť trávit svůj volný čas s dětmi a mladými lidmi s fyzickým,
mentálním či kombinovaným postižením. Pomáháme rodinám integrovat
děti se speciálními potřebami do společnosti jejich vrstevníků a v rámci
rodinných dovolených poskytujeme osobní asistenci. V průběhu roku
podporuje pravidelnou činností zájmové aktivity z oblasti šachu, turistiky a
včelaření.









S radostí mohu konstatovat, že také díky Vám jsme v roce 2018
mohli realizovat naše plánované tradiční projekty i v rámci projektu rozvíjet
naši mezinárodní spolupráci. Pro rok 2019 k 25. výročí již nyní opět
připravujeme Podzimní mezinárodní šachový turnaj pro naše spolupracující
organizace v Holandsku, Belgii, Maďarsku, Slovensku a v Polsku.

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

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci a do dalšího období roku
2019 přejeme vše nejlepší, především zdraví, dostatek životního nadhledu a
aby vše vycházelo dle Vašich přání .....

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

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

Zdeňka Kapicová, předsedkyně spolku---1-2-

AKTIVITY 2018
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 2018 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 (setkání šachové mládeže
s tělesnými handicapy i mládeže bez handicapů). V tomto roce jsme se zúčastnili turnaje
v Polsku, kde naši zástupci z šachových kroužků reprezentovali Českou republiku.
Integrační ples X. reprezentačním plesem v KC Novodvorská jsme malou prezentací
veřejně zrekapitulovali naši práci za celý rok 2018 a veřejně poděkovali všem našim
donátorům a přátelům našeho spolku.

Pobyt rodin s postiženým členem (bezbariérové ubytování)

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. Jindřichův Hradec
Termín: 12. - 26. 8. 2018
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 deváté na stejné místo zvané Klepákův mlýn užít si znamenitých
čtrnáct dní tábora.
Jakmile se děti zabydlely, rozkoukaly a rozdělily do oddílů, dobrodružství
mohlo započít. 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. 2018 – 26. 8. 2018
Typ tábora: chatičkový, pevná budova
Společně s týmem zkušených vedoucích a praktikantů táborníky čekala
cesta do Melunésie – tropického ráje a snového místa pro ty, jež hledají klid a
exotiku u moře. Ještě týž den vzniklo šest cestovních kanceláří a etapová hra mohla
začít. Ze široké konkurence se partner pro cestování nevybírá snadno a cestovní
kanceláře se mohly přetrhnout, aby na své služby a výhody nalákaly co nejvíc
cestujících.
Před každým odletem je nutné vyřídit spoustu administrativních záležitostí.
A to se nevyhnulo ani našim táborníkům. Každý z nich si vlastnoručně vyrobil
cestovní pas a musel si obstarat celou řadu povolení, aby mohl obdržet vízum. Poté
byla již cesta do exotiky otevřená ... a nebo ne?
Aby byla cesta letadlem co nejbezpečnější, museli vybraní cestující projít
přísnou celní kontrolou. Celníci se přímo předháněli v tom, kdo odhalí více
pašovaných věcí. A to byste se divili, kde všude se dají pašovat třeba takové
diamanty, peníze nebo zvířata. Lidská vynalézavost zkrátka nezná mezí.
Nastal den D, den odletu. Letadlo společnosti United Dreams Air se
pozvolna plní cestujícími. Vše je perfektní. Piloti na svých místech, usměvavé
letušky usazují nadšené cestující a roznášejí občerstvení a nápoje. Čeká je let do
Mexika, kde je plánováno mezipřistání kvůli doplnění zásob a paliva. Motory se
žhaví, letoun typu Boeing 747 roluje na ranvej. Vše je připraveno. Cestující ještě
sledují bezpečnostní instruktáž od letušek a všichni nadšeně očekávají start…
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Let trval bezmála dvě hodiny, vítejte v Mexico city! Návštěva Mexika byla
sice krátká, nicméně nabitá zážitky. Místní chlapík Pedro pro děti připravil zábavu
ve formě body-zorbingu a promítání o vesmíru ve sférickém kině zaujalo snad úplně
všechny. Ani v noci moc klidu nebylo, protože cestující se vydali pouze za svitu
baterek pokořit místní nebezpečnou sopku Citlaltépetl.
Druhý den čekal skupinu
pasažérů letu č. 151 přelet do
Melunésie.
Konečně.
Značně
unaveni z nočního řádění u sopky
Citlaltépetl usedali cestující opět na
připravená sedadla a z rukou
usměvavých letušek přijímali nápoje
a občerstvení. Někteří vlivem únavy
během letu klidně podřimovali, když
tu najednou – RÁNA! „Co se to
děje?“ „Ztratili jsme motor!“ „Tady věž, ozvěte se. Vše v pořádku?“ Musíme
nouzově přistát.“ „Tady věž, ozvěte se, opakuji ozvě – RÁNA!!! ……. tma.
Etapová hra se přehoupla do své druhé poloviny a pro přeživší letecké
katastrofy začal boj o holý život. Sami bez pomoci obklopeni hustým a temným
pralesem plným nebezpečných zvířat – takto černé byly vyhlídky našich táborníků,
kteří se ale do boje o body pustili s vervou a soutěživostí sobě vlastní. Kromě
různých nástrah džungle bylo třeba překonat i zrádné močály, vyhnout se jedovatým
hadům
i
nebezpečným
krokodýlům.
Situace
se
vyhrotila, když došly zásoby
jídla a začal boj s hladem. Na
pokraji vyčerpání bojovaly děti
ještě s místními domorodci, aby
pak konečně dosáhly kraje
pralesa a tedy velkého vítězství.
Věřím, že na zážitky a zapeklité
úkoly, které musely při boji o
přežití plnit, jen tak nezapomenou.
Kromě dobrodružné etapové hry prožili táborníci ještě spoustu dalších
zážitků. Již tradičně se vydali na celodenní výlet do nedaleké Blatné nebo si užili
den se skalními fanoušky Hvězdných válek. Večery patřily táboráku a opékání
špekáčků, řádění na táborové diskotéce nebo posezení v letním kině. No a
samozřejmě nemohla chybět stezka odvahy. Zkrátka a dobře pro nudu už nezbylo
místo :-)
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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 (JÚŠ).
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 (sladkostí). 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 JÚŠ) jsou děti z I. stupně
základních škol.
Velkou motivací pro účastníky je poměření jejich sil s ostatními hráči na
větších turnajích. Již 24 let v našem spolku 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.
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Podzimní šachový turnaj

INTEGROVANÉ AKTIVITY
Krátkodobé pobyty – ohlédnutí za rokem 2018
V oddílech na táboře i v klubovnách se přes rok potkávají děti a mladí lidé
s rozdílnými schopnostmi i zdravotním handicapem. Integrované aktivity jsou
otevřeny všem a každému nabízejí příležitost navázat nová přátelství a adaptovat se
mezi vrstevníky mimo školní kolektiv.
Nejdůležitější je ale to, co se přitom učí mimochodem – že má cenu se o
něco snažit, zapojit se, spolupracovat, být součástí skupiny. Podobné hodnoty a
netradiční zážitky děti spojují i v dospívání. Člověk získá pocit, že někam patří.

23. 5. - 25. 5. 2018 Jarní adaptační víkend v Borovici u Mnichova
Hradiště (předtáborová příprava)
Víkendu se zúčastnilo 35 osob, z toho 8 osob se zdravotním handicapem.
Zkušení vedoucí a začínající praktikanti, chytře postavené hry a hodnoty založené
na respektu a zodpovědnosti dětem pomáhají poznávat, co je správné a podle toho
se chovat. Cílem adaptačního víkendu bylo vzájemně se naladit před prázdninovým
pobytem v přírodě bez velkého komfortu a rodičů.
Program adaptačního víkendu byl pestrobarevný – náplň činnosti
různorodá a přizpůsobená jak věku, tak individuálním potřebám dětí a mládeže.
Nechyběly hry na hřišti a v klubovně, opékání buřtů , lezení na horolezecké stěně,
střílení ze vzduchovky a koupání v krytém bazénu.
Ve večerních hodinách vedoucí a praktikanti připravovali programovou
náplň pro následující letní tábor v Lažánkách 2018 a rozdělení dětí a mládeže do
oddílů. Hlavní vedoucí provedla proškolení vedoucích a praktikantů a vyhodnotila
jejich přípravy na program s doporučením na úpravu a ocenila jejich zájem o
programovou strukturu.
Po nedělním příjezdu do Prahy hlavní vedoucí provedla konzultace s rodiči
o přípravě dětí na tábor a zodpověděla jejich dotazy.
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23.11. - 25. 11. 2018 – Potáborový sraz v Mozolově u Tábora
V průběhu měsíce listopadu jsme se společně radovali z již projeveného
velkého zájmu účastníků o tento plánovaný pobyt a rychlé následné aktivity dětí a
mladých lidí (propojili se telefonicky navzájem i ti, co už na letošním táboře z
různých důvodů nemohli být, a různě se přihlašovali). Sešla se úžasná skupina 39
osob (z toho 6 s handicapem), která měla radost z toho, že i když to vypadá, že si
jenom hrajeme, tak se zároveň každou hrou něco učíme.
Z dětí vyrůstají aktivní lidé, kterým jde o víc než jen o sebe. Všímají si, co
se děje kolem nich a nečekají na odměny. Obohacením celé podzimní akce bylo
skupinové adventní bubnování vedené odborným terapeutem, který nám přivezl a
zapůjčil bubny různých rozměrů a dokázal z nás vytvořit úžasné hudební těleso.
Viz foto
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28. 12. - 31. 12. 2018 – sváteční silvestrovský pobyt v Mozolově
u Tábora (29 osob, z toho 5 s handicapem)

VYŠEHRADŠTÍ VČELAŘÍCI
Hlavní vedoucí: Jiří Cafourek

Opět se potvrdilo, že společné akční hry a pěší výpravy udržují celoživotní
hravost, zvídavost a zápal pro hru nejen u dětí, ale i u vedoucích, především při
hraní deskových her po večerce. Kondiční plavání, saunování, pohybové, taneční i
kvízové hry byly naší každodenní radostí. Nechyběl poslední táborák roku 2018 a
taky silvestrovský rautík.
Dne 31. 12. 2018 jsme zasedli ke svátečně vyzdobeným stolům, abychom
se v duchu silvestrovského hodování společně posílili před tím, než se všichni
rozloučíme s rokem 2018. Před odchodem starého roku jsme si připomněli, co jsme
v uplynulém roce odvedli za práci a udělali pěkného jeden pro druhého! Tak ať se
nám to daří v tom novém roce 2019! Vše jsme ztvrdili společným přípitkem a
pestrobarevným ohňostrojem. Viz foto

V roce 2018 oslavil kroužek včelařské mládeže VYŠEHRADŠTÍ
VČELAŘÍCI již 10. výročí svého vzniku. Za dobu svého působení se stal jedním z
nejúspěšnějších včelařských kroužků v ČR, za což obdržel mnohá čestná uznání.
Své výročí oslavil kroužek tradičně pracovně.
Základním posláním kroužku je péče o včely. Členové
VYŠEHRADSKÝCH VČELAŘÍKŮ se starají o 15 včelstev, která mají umístěna
na svých třech cvičných stanovištích. První, nejstarší včelí stanoviště, je na zahradě
JÚŠ. Zde v tomto roce proběhlo 21 besed, přednášek a ukázek včelaření pro školní
mládež, dospělé i zahraniční návštěvníky. Vytáčení medu od místních včel proběhlo
za účasti dětí JÚŠ, které tak měly možnost ochutnat, co včelky „vyrobily“.
Druhým místem, kde se kroužek stará o šest včelstev, je pražská botanická
zahrada v Troji. Ta nám poskytuje i krásné technické zázemí, takže zde každý druhý
víkend probíhají ukázky včelaření pro návštěvníky zahrady. Tradiční akcí byl i
MEDOVÝ VÍKEND, kde se za účasti veřejnosti vytáčel med, přednášelo se o
včelách, soutěžilo o znalostech o opylovatelích. Také se letos slavnostně otevřela
upravená část botanické zahrady, která se zaměřila na medonosné rostliny. Na třetím
včelím stanovišti na střeše Raiffeisen stavební spořitelny (Praha 3) proběhlo přes 10
včelařských akcí pro veřejnost. Besedy, přednášky, veřejná vytáčení medu, nebo
výstavy.
V průběhu roku zorganizovali vedoucí kroužku dalších 19 přednášek na pražských
školách, z nichž některé z nich byly v rámci celostátní kampaně MEDOVÉ
SNÍDANĚ. Zajímavými akcemi byla i účast a organizační spolupráce s
Ministerstvem zemědělství na Celostátních dožínkách na Letné, Dnech otevřených
dveří Ministerstva zemědělství, nebo včelařská prezentace na dalších třech
celopražských akcích.
Členové kroužku se v roce 2018 účastnili i organizačně pomáhali také na
celostátních akcích zaměřených na včelařství a včelařskou mládež. Zmiňme
například vědomostní soutěž ZLATÁ VČELA, celostátní setkání včelařské mládeže
ROJENÍ 2018, celostátní soutěž HMYZÍ HOTEL, organizace soutěže VČELÍ
LOUKA, organizace seminářů pro vedoucí včelařských kroužků a další aktivity. Za
podporu včelařský kroužek děkuje především Ministerstvu zemědělství, Magistrátu
hlavního města Prahy, Raiffeisen stavební spořitelně.
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Sponzorský dar
Foto z přebírání sponzorského daru ve výši 10 000 Kč od organizace
TOP VISION
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10. INTEGRAČNÍ PLES 2018
V sobotu 1. 12. 2018 se konal 10. reprezentační ples spolku Protebe z.s.
Tentokrát jsme si jako pořadatelé museli vše pro ples připravit sami. Rozhodli jsme
se ples uspořádat opět v prostorách v KC Novodvorská, kde se dá pronajmout pouze
sál bez pořadatelských služeb, nezbytných k plesu. Nebyl problém ples zajistit, v
současné době má spolek Protebe hodně přátel a spolupráce s nimi je pro nás radost,
takže příprava mohla začít - stoly, židle, osvětlení, hudba a pak už jen zkouška
různých vystoupení a příprava tomboly. V 19 hodin byl celý sál příjemně nasvícen
a na program se těšilo již 250 osob – více se do sálu nevejde.
Tato společenská událost se těší velké oblibě – pořadatelé spolku
Protebe z.s. nikdy nezapomenou poděkovat za finanční dary i hmatatelné dary do
tomboly. Jsme hrdí na to, že vedle sebe tančí profesionální tanečníci i vozíčkáři.
Večer byl nabitý bohatým programem, kde se prezentovaly dvě spolupracující
organizace pracující s dětmi a mládeží, TJ Vodní stavby, Rakovnické lentilky a další
taneční skupiny věnující se stylu country hudby.
Nechyběla ani výuka country tanců, bohatá tombola i výběr nejkrásnější
masky. Odměnou za všechno byly spokojené úsměvy účastníků, kteří se museli opět
v závěru vrhnout na úklid prostor. Letošní ples lze označit za vydařený vstup do
nastávajícího adventního období a za akci, na kterou se dlouho bude vzpomínat.
Atmosféra v sále byla úžasná a tak nás to dobře nastartovalo, že jsme se v
závěru plesu rozhodli s vedením kapely, že se budeme snažit získat prostředky na
11. ročník plesu. Byla by velká škoda, kdyby tato tradice nepokračovala. Integrační
ples 2019 se bude konat ve stylu 20. až 30. let, kdy se tančil charleston.

-17-18-

REHABILITAČNÍ POBYT RODIN S POSTIŽENÝM ČLENEM
Červené Blato 2018
Ve dvanácti parných dnech na začátku srpna se třicítka účastníků sešla na
již sedmnáctém letním pobytu rodin. V letošním roce jsme zamířili do Jižních Čech,
konkrétně do penzionu Červené Blato nedaleko Třeboně. Hned ze začátku je třeba
podotknout, že volba destinace se letos opravdu povedla. Jednak kvůli vstřícnému
personálu, který pro nás ochotně udělal první - poslední, jednak kvůli blízkosti
pískoven u Suchdola nad Lužnicí, ve kterých jsme v letošních enormních vedrech
byli doslova „pečení vaření“.
Tématem letošního pobytu byly příběhy Rychlých šípů. Společně jsme se
přenesli do mladých let a vžili se do kůže Rychlonožky, Červenáčka, Jindry Hojera,
Jarky Metelky a Mirka Dušína. Odvážní hoši se nezalekli lovu bobříků, luštění
tajných zpráv, hledání pokladu a dokonce ani večerní bojovky. Nenechali se
zastrašit ani lotrovinami Bratrstva Kočičí pracky, které se jim snažilo úsilí
všemožně překazit.
Kromě her s tematikou Rychlých šípů samozřejmě nesměly chybět ani
oblíbené večerní kvízy, zpívání s kytarou a táborák s opékáním buřtů.
Kraj Jižních Čech nám také nabídl spoustu příležitostí k výletům.
Navštívili jsme například hrad Nové Hrady, Terčino údolí, hamr u Trhových Svin,
památník a naučnou stezku Jana Žižky v Trocnově, zoologickou zahradu Dvorec,
město Borovany nebo Třeboň s plavbou lodí „Okolo Světa“. Milou a nezbytnou
součástí našich výletů nad rámec poznávání místní přírody a kultury bylo vždy
posezení v kavárně nebo v jiném občerstvovacím zařízení.
Sečteno, podtrženo, máme za sebou další povedený pobyt, který byl, doufejme,
příjemným relaxem pro všechny zúčastněné. Všichni členové naší pobytové party
si zaslouží uznání za neutuchající nadšení a optimismus, který nemizí ani v těžkých
chvílích. Nezbývá než přát si, aby to tak zůstalo i nadále a abychom se v příštím
roce sešli znovu se stejným elánem.
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Pozvánky na akce roku 2019
Připravujeme volnočasové akce podle poptávky, které baví různě
věkové spektrum dětí i dospělých dle jejich zájmových aktivit.
- Každý týden probíhá pravidelná klubová činnost šachového,
včelařského a sportovního kroužku
- Jarní šachový turnaj – JÚŠ Praha 2, Speciální škola P9
- Jarní bowlingový turnaj sportovního kroužku v Kamenném
dvoře
- Předtáborový sraz Integračního tábora – pobytová akce
v Nižboru, okr. Beroun, od 24. do 26. 5. 2019
- Vyšehradský koník – šachový turnaj 2019 v JÚŠ Praha 2
- Květnová vodácká výprava Sportovního tábora Protebe z.s.
- Piknik sportovního kroužku na zahradě Modrého Klíče vítání prázdnin s bubnováním
- Pobyt s postiženým členem rodiny od 21. 7. do 1. 8. 2019
- Integrační tábor od 10. 8. do 24. 8. 2019 v Lažánkách, okr.
Strakonice
- Sportovní tábor od 10. 8. do 24. 8. 2019 v Klepákově mlýně,
okr. Jindřichův Hradec
- Mezinárodní šachový turnaj v JÚŠ od 25. 10. do 30. 10. 2019
- Potáborová pobytová akce od 11. 10. do 13. 10. 2019 ve
Zbraslavicích
- Integrační Dobový ples ve stylu první republiky (20.–30. léta),
KC Novodvorská, 29. 11. 2019
- Vánoční šachový turnaj - JÚŠ Praha 2, Speciální škola P9
- Silvestrovský pobyt v Mozolově od 27(28). 12. 2019 do 1. 1.
2020
Na všechny naše akce Vás srdečně zveme
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SEZNAM SPONZORŮ ROKU 2018:
Rok 2018 jsme uzavřeli jubilejním X. reprezentačním plesem
spolku v KC Novodvorská, kde jsme malou prezentací zrekapitulovali
naši práci za celý rok a veřejně poděkovali všem našim donátorům a
přátelům našeho sdružení.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Magistrát HMP
Městská část Praha 4
Městská část Praha Libuš
ČEPS, a.s.
Nadace Jedličkova ústavu
NET4GAS
Prague tax services, a.s.
Albi
Top Vision, s.r.o.
Panter Praha, s.r.o.
Raiffeisen spořitelna
Ministerstvo zemědělství
ARPZPD v ČR, z.s.
Holinovi

FINANČNÍ ZPRÁVA
Příjmy 2018
Účastnické poplatky
Dary
Dotace HMP
Dotace MČ Praha - Libuš
Dotace MČ Praha 4
Nadace JÚ
Prodej služeb, zboží
Úroky
CELKEM

660 620 Kč
210 100 Kč
337 000 Kč
42 500 Kč
120 000 Kč
63 000 Kč
65 000 Kč
96 Kč
1 498 316 Kč

Výdaje 2018
Materiál
Nákup zboží pro prodej
Doprava
Ubytování
Stravné
Spoje
Bankovní poplatky
Pronájem
Pojištění
Služby
DPP
Pokuty a penále
CELKEM

132 510 Kč
62 700 Kč
164 679 Kč
404 482 Kč
89 765 Kč
5 831 Kč
4 358 Kč
32 937 Kč
12 124 Kč
206 291 Kč
255 122 Kč
591 Kč
1 371 390 Kč

Rozdíl příjmy-výdaje:
126 926 Kč
Z toho nevyčerpané peníze Včelaříci 113 084 Kč
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
13 842 Kč

-23-

-24-

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
Předsedkyně správní rady: +420 777 603 883
e-mail: protebeh@seznam.cz
www: http://aktivity.protebe.org/
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
ČSOB, Na Pankráci, Praha 4
č.ú.: 182973726/0300

