VÝROČNÍ
ZPRÁVA
CDY za rok
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Základní údaje:
Název organizace:			Czech Deaf Youth
Právní forma:				občanské sdružení
Sídlo organizace:				
Dlouhá třída 37, 110 00 Praha 1
Email:					czech.cdy@gmail.com
Internetová prezentace:			www.czechdeafyouth.cz
IČO:						22814582
Bankovní spojení:				
2400169269/2010 (pro projekt Mládež v akci)
Organizační struktura
Organizace Czech DeafYouth (dále CDY) je registrována od 1.března 2010.
Výkonným orgánem je výbor složen ze sedmi členů – předseda, místopředseda, hospodář a čtyři
členové výboru. Dvoučlenná revizní komise je kontrolním orgánem sdružení.
V březnu na Tesáku na valné hromadě proběhly volby nového výboru a došlo k několika personálním změnám.
Složení Výboru a Revizní komise za rok 2012 – po volbách
Předseda:		
Markéta Spilková
Místopředseda:
Veronika Mikulová
Hospodář:		
Jana Mejzrová
Členové Výboru:
Anna Pangrácová
			Jaroslava Struhařová
			Petra Novotná
			Lubomír Žmolík
Revizní komise:
Jana Havlová
			Vojtěch Pražák
Ke konci roku nám z Výboru odešel Lubomír Žmolík, a tak jsme u nás přivítali novou členku Barboru Herzánovou. Rovněž si Veronika Mikulová s Annou Pangrácovou vyměnily pozice. Anna se
funkce místopředsedkyně zhostila velice zodpovědně a v organizaci se již pilněji pracuje.
Členství v sdružení
Členy CDY mohou být osoby se sluchovým postižením starší 18 až 35 let a osoby se sluchovým
postižením mladší 18 let se souhlasem zákonného zástupce. V roce 2012 jsme vybírali členské
příspěvky ve výši 100Kč.

Činnost CDY
•
Valná hromada pro členy, kde byl zvolen nový Výbor a nová Revizní komise, se uskutečnila
na konci března na chatě Slovan na Tesáku u Zlína v Hostýnských vrších.
•
Výbor CDY se v roce 2012 sešel čtyřikrát, z toho třikrát v Praze a jednou v Brně. Většinu
záležitostí řešil celý výbor formou e-mailů.
•
Společně se SAKMN jsme pokračovali v činnosti v rámci projektu Česko – slovenské putování. V roce 2012 proběhly zbývající tři akce, které můžeme označit za velice zdařilé.
o Česko-slovenská kuchyně 16. - 18. 3. 2012
V březnu jely děti pod vedením Markéty Spilkové a Petry Novotné na Slovensko do Lúček pri Kremnici, aby společně se Slováky ochutnaly tradiční jídla. Pod vedením šikovné neslyšící kuchařky naši
účastníci připravili klasické vepřo – knedlo – zelo a druhý den nám místní uvařili brynzové halušky.
Nechyběla ani příprava dezertu, narozeninová oslava, hry v přírodě, pěší výlet do Kremnice. Mile
nás překvapil personál rekreačního objektu – majitel ovládal znakový jazyk, jejich kuchařka a
uklízečka v jedné osobě byla neslyšící.
o Beskydy v obrazech 6. - 9. 9. 2012
Začátkem září, hned po zahájení školního roku, jelo celkem sedm dětí do Beskyd. Slovenští kamarádi se akce nezúčastnili z organizačních důvodů. I v tak malé skupince, o kterou se starala
Markéta Spilková, nechyběla zábava. Děti se díky talentované Sandře Bovkunové naučily, jak mají
správně pracovat s fotoaparátem, jak mají správně pořizovat snímky a na závěr si ve skupinkách vyrobily vlastní pamětní knížečku na velmi vydařený víkend. Snímky pořizovaly děti během prohlídek
Valašského muzea v přírodě, během túry z Pustevny kolem sochy Radegast až dolů do Rožnova pod
Radhoštěm. Zkusily si i netradiční focení pomocí barevných světélek ve tmě.
o Rozlučkové frisbee párty 5. - 7. 10. 2012
Na poslední závěrečnou akci Markéta Spilková pozvala všechny děti i vedoucí, kteří
se některých minulých akcí účastnili. Bylo to velice příjemné. Společně si dopoledne nejdřív zahráli
frisbee, které je naučila Veronika Šedová, slyšící bývalá reprezentantka, která umí základy znakového jazyka. Úspěšně ji asistovala Petra Novotná. Poté si uspořádali turnaj, kde zvítězil tým. Happy.
Večer došlo k předávání upomínkových věcí, promítání fotek a videí z minulých akcí
a konzumování dobré bašty. V neděli je ještě čekala zábavná poznávací hra městem Brna, kterou
připravila Veronika Mikulová.
Během posledního čtvrtletí roku 2012 už následovalo jen sepisování závěrečné zprávy, sesbírání
potřebných dokladů, vyúčtování pro agenturu Mládež v akci – byly to nervy, ale vše bylo včas a v
pořádku odevzdáno. Projekt nám všem přinesl řadu nových cenných zkušeností.

Mimo projekt jsme v minulém roce uskutečnili další akce:
o
20. ledna – výstava Czech Press Photo 2011
Naše Anna Pangrácová moc dobře ví, jak neslyšící rádi fotí nebo si prohlíží fotky, proto pozvala
neslyšící na společnou prohlídku nejlepších fotografií z celého světa od našich autorů. Účastníci
výstavy odešli domů plní silných dojmů..
o
17. února – Valentýnské párty pro nezadané
Na párty pro zamilované ve Vodově v Brně mohli přijít jen nezadaní. Byla to podmínka hlavní organizátorky Veroniky Mikulové. Během zábavných her, se kterými Veronice pomáhala Eva Kučerová,
museli kluci s holkami spolupracovat, a tak mohla mezi nimi přeskočit zamilovaná jiskra. Kdo ví? :-)
o
31. března – 1. dubna – Apríl párty+ VH
Členové CDY se sešli na chatě Slovan na Tesáku u Zlína, aby se společně pobavili. Dopoledne
před Valnou hromadou byl pro ně připraven sportovní program v režii hlavně Vojty Pražáka a Petry
Novotné. Večer se účastníci Valné hromadě mohli uvolnit na Apríl párty, kterou vymyslela Veronika
Mikulová. Každý měl přijít co nejpodivněji oblečen, jelikož jsme se chtěli bavit až do rána, do
1. dubna – do Apríla! Všichni si to užili a v neděli dopoledne je čekal ještě orientační běh, připravený
Annou Pangrácovou a Janou Tučkovou. Všichni to zvládli bez ublížení na zdraví.
o
5. – 9. dubna – Velikonoce pro děti
Do Mikulova, kde Jaruška Struhařová připravila krásný velikonoční program, přijelo pět dětí se svými
rodiči. Společně vytvářeli velikonoční dekoraci, namalovali perníčky, upletli pomlázku. Nechyběly
hry od Markéty Spilkové a procházky po Mikulově. V pondělí ráno samozřejmě na nejmenší čekal
velikonoční zajíček.
o
30. června – Hawai párty
Rozloučení se školním rokem proběhlo v Hradci Králové u Stříbrného rybníka, kde Petra Novotná
připravila veselou párty ve stylu Havaj. Všichni přišli opravdu vhodně oblečení a ještě před vstupem
obdrželi havajský věnec kolem krku. Bavilo jsme se, hrálo se, koupalo se až do ranních hodin.

o
4. – 11. srpna – Deaf climb and bike camp
Alexandr Zvonek ze Střediska Teiresiás při Masarykově univerzitě v Brně přišel s velice zajímavou
nabídkou strávit společně několik letních adrenalinových dnů. Zorganizoval týdenní sportovní kurz,
kde se neslyšící učili lézt po skálách a zdolávali kilometry na kole v krásné oblasti Žďárských vrchů.
Po večerech odpočívali u promítání ukázkových filmů, popřípadě u teoretických přednášek
o základech horolezení a jízdy na horských kolech. Víme, že zkušení lektoři z MU všechny účastníky
pěkně potrápili, ale i tak odvážlivci odjížděli domů spokojení a s pěknými vzpomínkami.
o
19. – 21. října – Podzimní hrátky s dětmi
V krásné oblasti Čeložnic u Kyjova děti se svými rodiči poznávaly kouzlo podzimu. Opravdu jsme
měli štěstí na krásné počasí ,a tak příroda hrála všemi barvami. Děti s pomocí rodičů vyrobili
z kaštanů a listů různé výtvory. Na kole přijel i Petr Zbožínek, aby dětem vysvětlil, jak správně
vyrobit papírového draka. Z dýní jsme vydlábli strašidelné hlavičky, na ohni jsme opékali buřty,
brambory zabalili do alobalů a vložili do ohně. Markéta Spilková se postarala o pohybové hry pro
děti. Celou akci zhodnotila vedoucí Jaruška Struhařová za velice zdařilou.
o
17. – 18. listopadu – Noc duchů
Na hradě Starý Jičín celou noc řádilo celkem čtrnáct strašidel. Od odpoledních hodin do dvou ráno
se hrály různé děsivé hry. Nejhrůznější bylo však, když hlavní strašidlo – hrůzostrašná čarodějnice
Anna Pangrácová oznámila, že všichni musí projít stezku odvahy hustým lesem s různými nástrahami. Všichni to krásně zvládli. Za odměnu byl připraven ohňostroj. Nakonec si svoje hlavy strašidla
složila v hradní věži a noc byla sladká. Naštěstí! Bílá paní s rytířem měli práci jinde a nás nenavštívili!
o
23. – 25. listopadu – Bongo pro děti
Před Vánocemi byl pro děti a jejich rodiče připraven antistresový program :-) V Brně ve Vodově
ulici děti společně s Jaruškou Struhařovou a Veronikou Mikulovou a samozřejmě ještě se svými
rodiči vyráběly vánoční dekoraci, hrály hry. V sobotu odpoledne společně navštívili zábavný park
„Bongo“, kde se děti docela dost vyřádily. Dětem vyvařovala Míša Fridrichová. Jen byla škoda,
že se přihlásilo málo dětí.

CDY v zahraničí
o
24. – 27. května – seznamovací workshop v Ommen, v Holandsku
V rámci holandského projektu „Do you see it work? jsme na úvodní schůzku do Ommen vyslali naše
holky – Annu Pangrácovou a Veroniku Mikulovou, aby zjistily více o plánovaném letním kempu, a
zároveň tam společně s dalšími zástupci jiných států připravili program pro letní účastníky.
o
6. – 15. července – EUDY kemp pro mládež u Sarajeva, v Bosně a Hercegovině
S několika přestupy (vlakem, autobusem) se přes Rakousko až do Sarajeva, hlavního města Bosny
a Hercegoviny, dostala trojice Veronika Mikulová s Karolínou Hrdinovou a Lukášem Burýškem. V
klidném prostředí, asi 24 kilometrů od Sarajeva, poznali Češi nové kamarády z pětaadvaceti států
Evropy, získali nové poznatky z přednášek a samozřejmě každý večer nechyběla divoká zábava.
Jeli se také podívat do známého města Mostar, který se pyšní „Starim mostem“ zařazeným do seznamu světového dědictví UNESCO. Poslední dva dny se konala Valná hromada EUDY, které se naši
zúčastnili pouze jako hosté.
o
21. – 29. července – EUDY junior kemp v Tiraně, Albánie
Na tento kemp se nikdo od nás nepřihlásil.
o
21. července – 3. srpna – mezinárodní kemp v Ommen, Nizozemí
Během čtrnáctidenního pobytu integrovaného kempu si neslyšící i slyšící ze sedmi států Evropy
vyzkoušeli různé aktivity. Kempu s názvem „Do you see it work“ se zúčastnili Veronika Mikulová s
Janou Havlovou, Janou Ratajskou, se dvěma Lukáši - Burýškem a Dotlačilem a Pepou Valdemanem.
Z workshopů se všichni dozvěděli, jak si najít práci, jak sestavit životopis, jak se správně obléknout
na pohovor apod. V nabitém programu samozřejmě nechyběly výlety, sportování.
o
28. července – 5. srpna - DFCE10 u Gronningenu, Nizozemí
V tomto roce se konal jubilení DFCE kemp! Desátý ročník si nemohli nechat ujít dva chlapi Kuba
Peřina s René Ratajským a dvě slečny Petra Novotná a Lenka Sagulová. Po celý týden kemp nabízel
různé programy, hry a zábavu. Na kole jsme navštívili město Groningen. Nejlepší byl poslední den
– přes den se soutěžilo ve stylu Her bez hranice a večer byla uspořádána velká párty v holandském
stylu, všude to hrálo oranžovou barvou. ;-)

Účetní závěrka
Příjmy celkem:							204 049,13 Kč
Členské příspěvky							
6 441,00 Kč
Příjmy od PROJEKTU Mládež v akci				
33 538,68 Kč
Ostatní příjmy							 164 069,45 Kč
Výdaje celkem:							258 204,71 Kč
Poplatky (doména, hosting a bankovní poplatky)			
4 263,69 Kč
Výdaje z PROJEKTU Mládež v akci				
123 242,98 Kč
Ostatní služby (nájemné, cestovné, stravné, materiály) 		
130 698,04 Kč
Poděkování
Děkujeme celému výboru za úžasné nápady a chuť zorganizovat akce, na kterých si to neslyšící
parádně užili. Víme, že je to stálo nervy a hodně času, ale i tak si toho velice vážíme!
Nemůžeme zapomenout na další naše pomocníky – nejcennějším je pro nás webmaster Honza
Skorkovský a slečny grafičky našich krásných plakátů - Sandra Bovkunová a Karolína Hrdinová.
Svoji kreativitou do plakátů taky přispěly Jana Popelková, Jana Ratajská, Věra Lištvanová
a Diana Gorolová. Se zpracováním videí nám pomohli Luboš Žmolík a Marek Sokola.
Bez dobrovolníků by se jednotlivé akce nemohly vydařit, těm patří také obrovský dík. Alexandru
Zvonkovi děkujeme za skvělou sportovní nabídku a slovenským kolegům za účast na společném
úžasném, nezapomenutelném projektu. Pokud jsme na někoho během děkování zapomněli,
tak se velice omlouváme! :-)
Chceme rovněž projevit velké dík dvěma slečnám – Lucii Břinkové a Sandře Bovkunové za pomoc
při práci na této výroční zprávě!

