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Základní údaje:

Organizace Czech DeafYouth (dále CDY) je registrována od 1.března 
2010. 
Výkonným orgánem je Výbor složen ze sedmi členů – předseda, místopřed-
seda, hospodář a čtyři členové výboru.
Dvoučlenná Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení. 

Organizační struktura



Složení Výboru a Revizní komise v roce 2013

Členství v sdružení

Předseda:    Markéta Spilková
Místopředseda:   Anna Pangrácová
Hospodář:   Jana Mejzrová
Členové Výboru:  Barbora Herzánová
     Petra Novotná
     Veronika Mikulová
     Klára Zaoralová
Revizní komise:   Jana Havlová
     Vojtěch Pražák

Na začátku roku 2013 odstoupila z výboru Jaroslava Struhařová 
a nahradila ji Klára Zaoralová.

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 2013 jsme vybírali členské 
příspěvky ve výši 100Kč.



•  Valná hromada pro členy se uskutečnila 4. května v rybářské chatě v Pečkách. 

•  Výbor CDY se v roce 2013 sešel sedmkrát, z toho třikrát v Praze a čtyřikrát v Brně. Většinu záleži-
tostí řešil celý výbor formou e-mailů. Jednou se Výbor sešel s revizní komisi. Revizní komisi byla taky 
umožněna účast na schůzi Výboru, členové se však omluvili.

•  Od podzimu se začalo pracovat na vylepšení (revizi) Stanov kvůli novému občanskému zákoníku. 
Od roku 2014 se organizace Czech Deaf Youth stane zapsaným spolkem (zkráceně z.s.). Stanovy 
byly odborně prokonzultovány. 

•  Před koncem roku 2013 předsedkyně Markéta Spilková zrušila druhý účet vedený u MBank. Tento 
účet byl zřízen při vzniku organizace v roce 2009. Potom kvůli projektu Česko-slovenské putování, 
který proběhl 2011-2012, byl založen další účet u Fio banky, který se nám zdál výhodnější. Na 
zrušení účtu u MBank hospodářkou CDY se čekalo od podzimu 2012.

Činnost Výboru CDY

Činnost CDY v ČR

•  23. února – Galavečer pro mladé
Jeden z našich věrných členů Jindra Mikulík nás požádal o pomoc při pořádání jeho akce ve 
škole pro neslyšící ve Valašském Meziříčí. Asistovala mu Veronika Mikulová. Účastníci soutěžili ve 
společenské etiketě, spíše ve stolování. Soutěžící měli sami uvařit a večer po ochutnávce porota 
vyhlásila nejlepší večeři. Byly připravené i další soutěže.

•  22. – 24. března – Zapojíš se k nám?
Víkend byl zaměřen spíše pro dobrovolníky CDY. Přijeli i Italové, kteří byli právě na tříměsíční stáži 
v ČR. Došlo k výměnám zkušeností a Anna Pangrácová ještě pro ně připravila krásnou prezentaci, 
jak řídit organizaci, jak se připravuje akce. Ovšem neseděli stále uvnitř, ale vydali se i ven do okolí 
krásných hor Jeseníků.

•  19. – 21. dubna – Adrenalin v Brně
Markéta Spilková tento víkend připravila pro mládež od cca 12 do 18let. Nazývá se adrenalin 
proto, že během víkendu v Moravském krasu kluci a holky na skále slaňovali, prozkoumali jeskyni, 
projeli se na koloběžce, potom v Brně hráli ve městě pátrací hru a víkend byl zakončen Laser gam-
em.

•  4. května – Valná hromada + Pionýrská party
V krásné chatce v Pečkách u Prahy se účastníci díky převlekům vrátili do komunistických let a zúčast-
nili se Pionýrské párty, který vymyslela Bára Herzánová. Se červenými šátečky kolem krku se vyřádili 
u zábavných her, opékali buřty u táboráku a uprostřed zábavy se našla pauza na Valnou hromadu. 



•  18. května – Bahňák
Díky iniciativě Petra Zbožínka a Markéty Spilkové se šest neslyšících odvážlivců přihlásilo do ex-
trémního závodu, kde po trati museli překonávat různě náročné překážky v podobě plazení se v 
bahně, překonávaní valů, přelézáním pneumatik apod. Mezi vymakanými těly policajtů, hasičů a 
záchranářů se neslyšící neztratili. Z 216 mužů nejlepší byl Václav Boček na 10. místě, další 137. 
Jan Šimůnek a 185. Jindřich Mikulík. Potom mezi 89 družstvy trojice ve složení Magda Jandusová, 
Roman Chromý a Jakub Peřina, kde kluci zaujali převážně boratovskými plavky, skončila osmnáctá.

• 1. června  – Den dětí
V Brně při příležitosti oslav 5.výročí existence organizace Trojrozměr a 3Dimenze zabývající se 
kurzy znakového jazyka pro veřejnost, se konaly Hry bez hranic pro dospělé a nás požádali o 
pomoc při zajištění dětského programu. Několik dobrovolníků v čele s Klárou Zaoralovou připravilo 
pro nejmenší různé hry a soutěže. 

•  7. června  – Noční romantická plavba po Teplé
Devět neslyšících vodáků se díky Markétě Spilkové připojilo k veřejné akci, k noční plavbě na 
raftech po říčce Teplé protékajícím Karlovým Varem. Jeden raft obsadila děvčata a na druhém splou-
vali pánové. Osmikilometrová projížďka nočním městem byla krásná. 

•  6. – 10. srpna – Túra na Slovensku – Malá Fatra
Dva milovníci vysokohorské turistiky Marie Pangrácová a Petr Zbožínek se rozhodli předat své 
zkušenosti z túr mladším. Nakonec se přihlásili další, stejně zdatní turisté a tak společně s batohem 
na zádech během 5 dní prošli hřebenovku Malé Fatry. 

•  30. listopadu – Boj o přežití
Anna Pangrácová připravila pro starší děti a mládež bojovnou hru. V bývalém hotelovém komplexu 
v Ostravici se na paintballovém hřišti vyřádilo celkem třináct střelců, kteří byli rozděleni do tří skupin, 
aby proti sobě vyhlásily válku s gumovými kuličkami. Hra plná napětí a odnesených modřin na těle 
se všem líbila.

Další akce jako například Podzimní prázdniny se CDY pro děti nebo pro starší „Chodíme, 
poznáváme a bavíme se“ byly k naší lítosti zrušeny kvůli nízkému počtu zájmu.



CDY v zahraničí

•  23. – 25. května – EUDY GA v Berlíně 
Valného shromáždění se za Českou republiky zúčastnily Anna Pangrácová a Barbora Herzánová. 
Jako tlumočnice do mezinárodního znakového systému děvčata doprovodila Veronika Mikulová. 
Na Valném shromáždění se řešila budoucnost EUDY. Zápis z valného shromáždění byl rozeslán 
emailem. 

•  11. – 31. srpna – EUDY Summer school v Norsku 
Do summer school za Českou republiku byli vybráni tito chlapci – Jindřich Mikulík, Jakub Peřina a 
Jiří Mašláň. Během třítýdenního pobytu se učili pracovat s kamerou, stříhat videa a vyrábět film. 

•  6. – 13. října – EUDY Study session v Maďarsku – 2 chlapci a jedna dívka
Týdenního studijního pobytu v Budapešti se zúčastnili Jana Ratajská, Jakub Peřina a Jiří Mašláň. 
Dozvěděli se zajímavé informace o řízení organizace, o politice v EU a její souvislosti s mládeží v 
Evropě a spoustu dalších.

Na letní kemp EUDY v Nizozemí pro děti ve věku od 9 do 12let se nikdo nepřihlásil kvůli vysoké 
ceně, i když potom na poslední chvíli organizátoři ceny snížili. Stejně tak na WFDYS kemp pro 
juniory v Itálii nebyl žádný zájem.

Nebyla zpracována do termínu uzávěrky výroční zprávy. Hospodářka Jana Mejzrová přestala ko-
munikovat s předsedkyní od doby, co od ní bylo vyžádáno vracení peněz, které byly odcizeny 
z účtu mBank v létě 2013.

Hospodářská zpráva



Poděkování

Celý výbor děkuje našim dobrovolníkům za pomoc, bez kterých by organizace nefungovala tak, 
jak by měla. 
Největší dík patří našemu webmasterovi Honzovi Skorkovskému. Svoji neúnavnou aktivitou 
a nápady do plánů CDY přispíval Petr Zbožínek. Plakáty nám pravidelně vytvářela Jana Popelková. 
Se zpracováním videí nám pomohli Ladislav Pupák a Jakub Peřina. 
Na akcích a dalšími činnostmi pomáhali další lidé - Petr Herzán, Jindřich Mikulík, Lucie Břinková, 
Marie Pangrácová, Jana Ratajská, Pavlína Spilková, Vendula Stará, Jana Tučková. Jejich výpomoc 
byla pro nás velice cenná.
I pomoc od Sandry Bovkunové byla pro nás velice důležitá. Podílela se mimojiné na grafické úpravě 
této výroční zprávy.


