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PROTEBE live
super! zážitky KdO chcE  

něčEhO  
dOsáhnOuT, 
myslí na cíl, 
nE na 
PřEKážKy.



slOvO ÚvOdEm

chcEmE BÝT  
InsPIRaTIvním, 

PROFEsIOnálním  
a OTEvřEnÝm  

cEnTREm dEsIGnu 
v KaRlOvaRsKÉm 

KRaJI

KREaTIvITa  
JE šancE PRO  
lIdI, REGIOny  
I cElOu naší  

zEmI

Milí přátelé,
v roce 2005 jsme založili občanské sdružení  
PROTEBE live  jako lidé, kteří se ze studií vrátili 
zpátky do místa, kde mají své kořeny.  
Začali jsme s projekty v podchodu a připravovali  
jsme přeměnu chátrajících záchodků do podoby, 
kterou bychom mohli využít k vytváření toho, co 
jsme tu tehdy postrádali.  
Během této doby se k nám připojila řada lidí, kteří  
naše nápady podpořili a pomohli nám je realizovat.
 Potvrdilo se nám, že stojí za to neopouštět naše 
místo, ale svět přinášet sem ve prospěch našeho 
místa. Odejít za něčím, co už někde funguje a při-
pojit se k tomu, je vždy jednodušší cesta. Naše 
cesta je zůstat a působit tady, protože tady je to 
potřeba. Úspěch neznamená připojit se k úspěš-
ným. Úspěch je vytvořit vlastní prostor pro smys-
luplné podnikání tam, kde je to potřeba a podně-
covat jím pozitivní společenské, ekonomické  
a kulturní změny.
Podobně jako řetěz je závislý na svém nejslabším 
článku, úspěch a prosperita naší země závisí na 
síle jednotlivců, komunit a organizací v konkrét-
ních lokalitách. Takto bychom mohli pokračovat 
do perspektivy evropské, kontinentální, globální. 
Svět začíná doma.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem našim 
příznivcům, jejichž řady se stále rozrůstají, part-
nerům, donátorům a dobrovolníkům, bez kterých 
bychom se nemohli, rozvíjeli a naplňovat naše po-
slání. Za vše co jsme v uplynulém roce dokázali, 
vděčíme spolupracovníkům a týmu sdružení, které 
svým nadšením a energií mění vize ve skutečnost. 
Budeme se i nadále snažit „oživit“ naše město, jak  
nejlépe to umíme.

za sdružení PROTEBE live 
Tereza Bredlerová

Není nám jedno, kde žijeme my i naše děti. Chceme  
kreativní region. Naší snahou je žít v „živém“ 
městě a kraji. Tyká se nás to všech, proto začíná-
me u dětí, vzdělávacích institucí a nevynechává-
me ani podnikatele a veřejnou správu.  
Komunikujeme s veřejností formou výstavních, 
informativních a vzdělávacích projektů pro děti, 
mládež, dospělé, seniory a společensky znevýhod-
něné spoluobčany. 
Prostřednictvím kulturních a vzdělávacích projektů  
ukazujeme, že design je běžnou součástí každo-
denního života. Učíme kreativně myslet a ukazu-
jeme, v čem nám to pomáhá. Prostě věříme  
designu. Nabízíme netradiční aktivity otevřené 
dětem, mládeži i veřejnosti. Projekty jsou zamě-
řeny na vzdělávání a výchovu, na osvětu pomocí 
designu a designového myšlení, na tvořivost,  
spolupráci, komunikaci, zodpovědnost a schop-
nost spolupracovat. Podporujeme rozvoj designérů 
a zajišťujeme mezioborovou spolupráci při vývoji 
designových inovací.

 vIzE a POslání sdRužEní



naše hodnoty a principy
odvaha

tvořivost

pokora

vytrvalost

fair play



žIvOT sdRužEní

věřímE, žE  
JaKáKOlIv 

InvEsTIcE dO 
REGIOnu hO  

POmůžE  
POsunOuT zasE 

O KOusEK dál. 
PřIPOJTE sE! Do roku 2014 se více než 21.000 lidí účastnilo 

výstav, soutěží či jiných kulturních aktivit, přes 
5.000 dětí a mladých lidí se zapojilo do vzděláva-
cích aktivit v rámci regionu i mimo něj.

2013 – byli jsme nominováni Akademií designu 
ČR na cenu „Czech grand design“ za obchod roku 
(galerie + prezentace designu)
2013 – podařilo se nám předložit lidem a městu 
konečnou podobu vítězného návrhu projektu 
„Živé podchody“. 
2014 – byl oceněn časopis Made in CZ, kde jsme 
členy redakční rady a součástí týmu, který se  
podílí na jeho vydávání.  V soutěži „Zlatý středník 
‚2014“ získal 1. místo v kategorii „Nejlepší B2B  
časopis a noviny“, v konkurenci firemních publi-
kací a interní komunikace, kterou vyhlašuje PR 
klub.
2014 – stali jsme se členy pracovní skupiny RIS 3 
pro Karlovarský kraj v oblasti „měkkých inovací“

GalERIE 
suPERmaRKET wc
Poznat, vidět, osahat, zažít 
a naučit!



PROGRamOvá náPlň

Během roku bylo realizováno 6 výstav, 25 před-
nášek a workshopů, 2 kulturní akce 
a během celého roku tvořivé dílny. Účastníci 
přednášek, animačních programů a dílen byli  
studenti středních a základních škol (např. SPŠKS 
Karlovy Vary, Gymnázia Ostrov, Sadov atd..)  
i široká veřejnost. Počet účastníků byl 491osob. 
Výstavy byly instalovány i v přilehlých podcho-
dech, kde je, mělo možnost shlédnout tisíce lidí. 
Ostatní expozice byly prezentovány v prostorech 
galerie SUPERMARKET wc. Tento rok galerii  
navštívilo 2 612 lidí. 

Výstavní program galerie SUPERMARKET wc  je 
dlouhodobý projekt vizuální kultury ve veřejném 
prostoru města Karlovy Vary. Naše galerie pravi-
delně formou čtvrtletních výstav s doprovodným 
programem prezentuje design a přispívá tak  
k funkci Karlových Varů a Karlovarského kraje 
jako turistického a kulturního centra. Série  
výstav na které navazují přednášky a semináře 
nabízí obyvatelům i návštěvníkům města náhled 
do současné vizuální kultury a designu. Specifi-
kem výstavní činnosti galerie SUPERMARKET wc 
byla výstavní činnost ve veřejném prostoru města 
a co nejintenzivnější komunikace s divákem. 

mladÉ a nOvÉ
PřílEžITOsT PRO FIRmy šancE PRO sTudEnTy 
14. 2. – 21. 3. 2014
Vystavující – studentky FUD Ústí nad Labem 
Hana Šradějová a Anna Macková 
jednotný vizuální styl pro OA Karlovy Vary.

Výstava nového vizuálního stylu karlovarské  
Obchodní akademie byla první vlaštovkou v novém  
výstavním cyklu Mladé a nové. V rámci tohoto  
cyklu jsme návštěvníkům galerie představili mladé 
designéry – studenty a čerstvé absolventy, kteří 
navázali úspěšnou spolupráci s klienty a díky své 
kreativitě a odhodlání dali vzniknout zajímavým 
projektům a věcem. 
Prvními vystavujícími byly dvě mladé grafičky – 
studentky Fakulty umění a designu v Ústí nad La-
bem – Hana Šradějová  a Anna Macková, které  
díky ochotě vedení karlovarské Obchodní akade-
mie dostaly příležitost vyzkoušet si práci na reálné 
zakázce. Naopak jejich zásluhou dostala karlovar-
ská OA novou vizuální tvář, která je hravá, pestrá 
a jednoduše rozpoznatelná. 

Z knihy návštěv 
„OA Děkujeme za krásnou výstavu a přejeme hodně 
úspěchů.“ 
„Úžasný nápad na design naší školy. A krásný placky.“ 
„Gymnázium Cheb miluje vaše výstavy.“

vÝsTavy



nadEchnI sE a hRaJ sI! 
z cyKlu dEsIGn PRO žIvOT - FaTRa naPaJEdla 
5. 7. – 26. 9. 2014 
Vystavující – Fatra Napajedla a designeři 
(Libuše Niklová, Jan Čapek, Anna a Jerry Kozovi, 
Zuzana Lednická)

EQual dEsIGn
„ROvnÝ“ dEsIGn, KTERÝ JdE vsTříc POTřEBám 
27. 3. – 27. 6. 2014 
Vystavující – autorská výstava organizace 
CZECHDESIGN 
Kurátorky - Tahokallio, V. Loušová, L. Boháčová 

Výstava představovala část výroby české firmy  
Fatra Napajedla – retro i nové nafukovací hračky 
a současně i jejich designéry. První skupinu na-
vrhla v 60. a 70. letech slavná výtvarnice Libuše 
Niklová. Nafouknutá zvířátka ze 70. let byla umís-
těna včele galerie: slon, housenka, žirafa… Navíc 
si návštěvník mohl přečíst fakta jak o firmě, tak  
o těchto výrobcích (rok „narození“, spotřeba  
materiálu…). Dále zde visely „uchopovací „ hračky  
pro batolata (Micka, Punťa…). K nahlédnutí byla 
monografie „Libuše Niklová“ od Terezy Bruthan-
zové. 
Druhou skupinu vystavených nafukovacích hra-
ček tvořili nové výrobky současných designérů. 
Všichni zde měli i foto se stručným životopisem  
a zajímavým citátem. Grafička Zuzana Lednická  
představovala svoje nafukovací míče s grafickým 
potiskem v černo-červené na bílém podkladu. Jan 
Čapek navrhl Psa Bulíka v černém a bílém prove-
dení a „Formuli“. Anna a Jerry Kozovi zde měli
nafukovací kozu a míče s puntíky. Zmínění autoři 
jsou držitelé celé řady ocenění za design. 
Součástí výstavy byl panel s prodejní nabídkou 
hraček a soutěž o nejoriginálnější návrh potisku  
na míče. Pro zájemce byly k dispozici předtištěné  
letáky a výtvarné potřeby. Návrhy návštěvníků  
byly hned vystaveny. Navíc byla galerie vyzdo-
bena dětmi pomalovanými míči z vernisáže. Tyto 
míče bylo možné si za symbolickou částku zakou-
pit a vlastnoručně pomalovat. 

Z knihy návštěv 
Šárka: „Líbilo se mi to.“ 
Ríša: „Přál bych si nafukovací kozičku. Suprcool!  
Housenka jede do Aše“. 
Ondra: „Líbí se mi pejsek.“ 
Dan: „Mě taky.“ 
Zuzka: „Bulík je nej. Kamile se tu líbí. Nejkouzelnější 
místo v kraji. Líbí se mi auto, pes, slon… Vzpomínka na 
dětská léta! Konečně jsem se sem dostala a zírám!

Výstava byla převzata od CZECHDESIGNu  
a obsahovala vybrané předměty, určené pro  
potřebu a funkci v běžném životě co nejširší sku-
piny lidí v 21. století. A to bez ohledu na jejich 
věk, fyzické proporce či jakákoliv omezení. Věci 
vtipné, snadno fungující, dobře vypadající:  
talíř pro třesoucí se ruce (Prokop Chladil), vidlič-
konůž KNORK (design Mike Miller), uzávěr obalu  
na mléko (výherce soutěže Mladý obal Matúš  
Mitas), škrabka OXO (San Farber), nůžky Fiskars 
(Backstrom, Lindén). Z větších objektů si návštěv-
níci mohli vyzkoušet lavičku pro seniory  
MMCITÉ (Karásek, Hegmon) a sedátko do sprchy 
Ovo Ravak. Úspěch měla skládací taška na koleč-
kách Reisenthel firmy Ecobag. Zbytek výstavy 
tvořily panely s informacemi a obrázky o „holích 
na kolečkách“ (pohyblivé stolky a držáky)  
a Denovo-holi, co stojí sama. Nakonec pak rady  
a obrázky o tom, jak uspořádat funkčně a pohodlně 
kuchyň, osvětlení v domě nebo jak vybavit  
bezpečnou koupelnu. 

Z knihy návštěv 
„Velice zajímavá práce výtvarníků.“

vÝsTavyvÝsTavy





TaKE away  
víTězOvÉ sOuTěžE mladÝ OBal
27. 3. – 27. 6. 2014 
Vystavující – autorská výstava organizace 
CZECHDESIGN, soutěžící a výherce 

Recyklovatelný obal na použité injekční stříkačky,  
obal na jídlo, který může stejně dobře posloužit 
jako ekologický květináč nebo létající talíř, kte-
rým dokážete přemístit tři kelímková piva. To byl 
jen výběr studentských prací soutěže Mladý obal 
2014. Výstava Mladý obal 2014 představoval 9  
vítězných návrhů a 31 dalších zdařilých prací, 
které se dostaly do finálního výběru. Vystavené 
soutěžní návrhy nebyly jen obyčejnými obaly, ale 
skrývaly v sobě i další funkce, zcela běžná krabice  
na boty se promění na luxusní botník, obal na 
dětskou kaši v praktický bryndák. U mnoha sou-
těžních prací byl také zřejmý ekologický podtext 
a pro některé ze soutěžních obalů by bylo možné 
získat i reálné uplatnění. 

Z knihy návštěv 
„ Super zajímavé co vše se dá vymyslet“ 
„ Nejlepší místo v Karlovarském kraji“ 

vÝsTavy

chTěJ věděT 
KaždOROční Oslava 17. lIsTOPadu 
v POdchOdEch GalERIE 
17. 11. – 30. 12. 2014 
Vystavující – Ateliér +, studenti středních 
a vysokých škol

„Chtěj vědět“ byl projekt tvůrčí skupiny lidí 
Ateliér +. Navazoval na sérii tzv. banánu, stu-
dentských workshopu, které na „Keramce“ za-
čali v roce 2005 Jiří Hanek a Tereza Bredlerová. 
Každý ročník měl jiné téma. Letošním tématem 
bylo dění kolem nás, jak ho vnímají lidé  
a zobrazují média. Studenti se dostávali pod 
povrch těchto událostí a volně se k nim vyjad-
řovali. „Polistopadová generace, tedy naše ge-
nerace, je už dospělá a spousta našich vrstevníku  
ani neví, co se tenkrát v listopadu stalo. Jsme 
toho názoru, že čím více člověk ví, tím méně je 
manipulovatelný. I letos jako v předešlých roč-
nících, chceme dělat všechny výstupy ručně 
pomocí čehokoliv (šablony, fixy, spreje, barvy, 
štětce, prsty, nohy, ruce).“

vÝsTavy

vánOční PElmEl
TRadIční PROdEJní vÝsTava
2. 12. – 22. 12. 2014 
Vánoční prodejní výstava originálních artefaktů  
od českých designérů – od zápisníků, přes  
knihy a trička až po šperky. 



PROJEKTy
Zážitkové a vzdělávací 
projekty pro děti, studenty,  
školy a rodiče zaměřené,  
na rozvoj kreativity  
a designového myšlení.



huRá na PaPíR! 
1. 1.–31. 12. 2014

Cílem projektu bylo seznámit mládež a děti  
s ekologií a s tématem papír a obal v celé jeho šíři 
pomocí designu a designového myšlení. 
Projekt navazoval na tradiční tvořivé dílny  
otevřené dětem, mládeži a veřejnosti pořádané 
galerií SUPERMARKET wc v Karlových Varech. 
Projekt byl zaměřen na vzdělávání a výchovu dětí 
a mládeže, na osvětu ekologie pomocí designu  
a designového myšlení, tvořivost, spolupráci,  
komunikaci, schopnost spolupracovat na dlouho-
dobějším projektu. 
Projekt byl určen pro děti a mládež základních  
a středních škol v celém Karlovarském kraji. Bylo 
realizováno 26 workshopů s celkovým počtem 
431 dětí. Veřejnost se do projektu zapojila  
v dílnách a při vernisáži výstavy v celkovém  
počtu kolem 120 osob. 

PROJEKTy

nEnuĎ sE, uKaž sE!
1.1. - 31. 12. 2014

Soutěž „Nenuď se, ukaž se“ má v galerii  
SUPERMARKET wc dlouholetou tradici. V roce 
2014 proběhl již pátý ročník. Cílem soutěže je  
objevovat a prezentovat skryté talenty a zároveň 
dávat prostor všem ostatním, kteří chtějí utvářet  
prostředí kolem sebe. Jedná se o internetovou 
soutěž, která pomůže zapojit různé věkové  
kategorie do komunitního a veřejného života 
města a okolí.
V roce 2014 byla soutěž pojata jako celoroční  
tvořivé dílny, vztahující se k probíhajícím výsta-
vám. Soutěžit mohla díla, která vznikla v naší  
galerii. Hodnotiteli byla široká veřejnost, která 
hlasovala pomocí internetu, a také odborná  
porota.

vÝsTava K PROJEKTu
14. 2. - 21. 3. 2014
Od ORnamEnTu K aBsTRaKcI
Vystavující – Jan Hořký, vítěz soutěže

Výstava představila absolutního vítěze 5. ročníku  
talentové soutěže Nenuď se, ukaž se, kterým se 
stal Jan Hořký. Jeho barevné abstrakce zvítězili  
jak u odborné poroty, tak v hlasování na interne-
tových stránkách sdružení PROTEBE live, kam 
mu své hlasy posílala široká veřejnost.
Plzeňský rodák a autodidakt vytváří své pestré 
geometrické obrazy na telefonu pomocí aplikace 
Sketch and draw Pad. Většina jeho prací je inspi-
rována ornamenty z tetování. Okouzlení tetová-
ním ho dovedlo ve 12 letech i k samotné
tvůrčí činnosti a nepřestalo ho fascinovat dodnes. 
Své práce zaslal do soutěže na doporučení kama-
rádky – fotografky. Vedle kreslení se věnuje také 
fotografii a hře na bicí.

PROJEKTy



lIFE-nETdEsIGnInG
udRžITElnOsT PROJEKTu – ROzvOJ manažERsKÝch 
a PREzEnTačních dOvEdnOsTí dEsIGnÉRa v PRaxI.
1. 2.–30. 12. 2014

Cílem projektu bylo vytvořit jakousi záchrannou 
síť (odtud Life-netdesigning), která by seznámila 
studenty s aspekty reálné praxe již na akademické  
půdě. Pomohla jim s přípravou jejího zvládání po 
absolutoriu. K dosažení tohoto cíle by mělo při-
spět několik dílčích kroků, které jsou promyšleny 
a koncipovány tak, aby se vzájemně doplňovaly  
a podporovaly. Celá iniciativa vyšla z praktických 
zkušeností absolventů škol, kteří se snaží obohatit  
vzdělávací systém o praktické oblasti. Projekt  
měl poskytnout dostatek informací a příležitostí 
těm, kteří hledají oporu pro svůj individuální  
profesní rozvoj.
Na fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem  
probíhá kurz /základy design managementu/,  
který využívá Metodiku pro pedagogy a Metodiku 
pro studenty. V rámci kurzu je realizován cyklus 
přednášek a workshopů, kterým v roce 2014 pro-
šlo 89 studentů.
Distribuce Metodiky pro studenty a Orbis Pictus  
proběhla během výukového období při worksho-
pech, které byly realizovány na VOŠ a SPŠ  
Volyně, dále na SUPŠ sv. Anežky České v Českém 
Krumlově. Metodika a publikace jsou dostupné ke 
stažení na www.lifenetdesigning.info, kde je pub-
likována také přednáška expertů z oboru. 

PROJEKTy



děkujeme!
 za vybudování galerie
1. Dveřní automatická spol.  – Ing. Václav Matoušek  
Betafloor průmyslové podlahy s.r.o.  – Ivo Vaicenbacher  
Dopravní podnik Karlovy Vary a.s  – Ing.Pavel Bohánek  
ETNA spol.s.r.o.  – Ing. Miroslav Naděje  
F@S Computers s.r.o  – Jiří Svoboda  
Flex s.r.o.  – Ing. Morávek  
Hilzinger okna + dveře  – René Mikle  
K&V ELEKTRO  – Petr Gurtler  
KESSL spol. s. r. o  – Ing. Roman Zvolský  
Lanit Plast s.r.o.  – Ing. Bělohlávek  
Sedlecký kaolin a.s  – Ing. Vojtěch Zítko    
SEMPER CORPORATION, s.r.o.   
T.V.I.N. DOORS s.r.o.  – Renata Mrázková  
TexColor Karlovy Vary, spol. s r. o.  – Jiřina Fidlerová  
Thermia Bau a.s  – Vlastimil Balcar  

pravidelnou podporu
Karlovarský kraj
Město Karlovy Vary
Polypress
Papírnictví Korejsová
F@S Computers s.r.o

všem Individuálním dárcům

partnerům
Czechdesign
Nadace Via 
Fakulta užitého umění a designu Ústí nad Labem
Střední průmyslová škola keramická v Karlových Varech 
Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem 

mediální podporu
Mladá Fronta DNES
Promenáda
Radniční listy
Kamelot 



hOsPOdařEní sdRužEní

aKTIva
Dlouhodobý majetek celkem (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)   317  254 
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem     91  91 
Dlouhodobý hmotný majetek celkem     724  719 
Dlouhodobý financní majetek celkem     0  0 
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem    -498  -556 

Krátkodobý majetek celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   2 059  836 
Zásoby celkem       12  11 
Pohledávky celkem      300  122 
Krátkodobý financní majetek celkem     1 728  699 
Jiná aktiva celkem       19  4 

AKTIVA CELKEM (A. + B.)      2 376  1 090
 

PasIva
Vlastní zdroje celkem (A.I. + A.II.)     849  851 
Jmění celkem       0  0 
Výsledek hospodarení celkem     849  851 

Cizí zdroje celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)    1 527  239 
Rezervy celkem       0  0 
Dlouhodobé závazky celkem      0  0 
Krátkodobé závazky celkem      667  226 
Jiná pasiva celkem       860  13 

PASIVA CELKEM (A. + B.)      2 376  1 090 

náKlady
Spotřebovane nákupy celkem     84  129  213 
Služby celkem       1 020  283  1 303 
Osobní náklady celkem      738  - 738 
Daně a poplatky celkem      1  - 1 
Ostatní náklady celkem      15  - 15 
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a oprav. položek celkem  63  - 63 
Poskytnuté příspěvky celkem     0  - 0 
Daň z přijmu celkem      0  - 0 

NáKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + A.VII. + A.VIII.)  1 921  412  2 333 
 

vÝnOsy
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem    489  457  946 
Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem    0  - 0 
Aktivace celkem       0  - 0 
Ostatní výnosy celkem      0  - 0 
Tržby z prodeje majetku, zúčtovaní rezerv a oprav. položek celkem  0  - 0 
Přijaté příspěvky celkem      135  - 135 
Provozní dotace celkem      1 255  - 1 255 

VýNOSY CELKEM (B. I. + B. II. + B. III. + B. IV. + B. V. + B. VI. + B. VII.)  1 879  457  2 336 

vÝslEdEK hOsPOdařEní
Výsledek hospodaření (VýNOSY CELKEM - NáKLADY CELKEM)  -42 45 3
Daň z přijmu       0  - 0 
Výsledek hospodařeni po zdaněni (C. - 34.)    -42  45  3 

hOsPOdařEní



Velmi si ceníme toho, že jsme se za 10 let  
působení svou činností stali součástí života  
Karlových Varů. V roce 2015 máme v plánu na 
sobě nadále pracovat, profesianalizovat organizaci  
a strategicky tvořit.  Nadále posouvat naší práci  
kupředu, neustrnout na místě a být otevření. 
Chceme stále poskytovat kvalitní služby v oblasti  
vzdělávání, být inspirativní a vytvářet kreativní 
prostor pro nás všechny.
Naším cílem je stabilizovat, zajistit a udržet pro-
voz galerie SUPERMARKET wc a přilákat nové 
návštěvníky. V roce 2015 budeme slavit 10let od 
vzniku sdružení a při té příležitosti bychom chtěli  
představit naši strategickou vizi do dalších let – 
Design park.

náš Plán na ROK 2015 PRacOvní TÝm a ÚdaJE O ORGanIzacI

2015
Výbor sdružení: 
MgA. Tereza Bredlerová, MgA. Jiří Hanek,  
Dr. Kateřina Pařízková

Dozorčí rada:
Hana Kódlová, Linda Hyková, Mgr. Kateřina  
Pavelková

Statutární zástupce:
MgA. Tereza Bredlerová 

Spolupracovníci:
Gabriela Bredlerová, Alena Samková, Kateřina  
Pavelková, Kateřina Čermáková, Andrea Čapková

Dobrovolníci:
Sophie Schnider, Soňa Kašparová, Jan Samec  
a Ateliér+, Kateřina Pařízková

Kontakt:
PROTEBE live o. s.
Hájek 27, 363 01 Ostrov 
IČ: 26992809 
DIČ: CZ26992809
e-mail: pro@tebe.cz
www.supermarketwc.cz
www.pro.tebe.cz
facebook: SUPERMARKET wc
Registrace sdružení proběhla na Ministerstvu 
vnitra dne 4. 3. 2005 pod č. J. VS/1-1/60 136/05-R



JaK sE zaPOJIT nEBOJmE sE 
POmáhaT.  
KdO nEdělá 
nIc PRO  
dRuhÉ  
nEdělá nIc 
PRO sEBE.
• finančním příspěvkem na provoz a program  

galerie
• návštěvou, nákupem nebo posezením u dobré 

kávy v galerii
• informováním známých a obchodních partnerů 

o činnosti našeho sdružení
• dobrovolnou prací

V případě, že máte chuť nám pomoci, 
prosím kontaktujte nás.
Vaší pomoci si velice vážíme. Děkujeme.

Kontaktní osoba:
Tereza Bredlerová 
tel.: +420 774 232 047
tereza@tebe.cz

Bankovní spojení:
Číslo účtu: 196685290/0300 Poštovní spořitelna, 
Pro dárcovské platby variabilní symbol: 2500


