


Základní údaje

Název organizace:
Czech Deaf Youth

Právní forma:
zapsaný spolek

Sídlo organizace:
Dlouhá třída 37, 110 00
Praha 1

E-mail:
czech.cdy@gmail.com

Internetová prezentace:
www.czechdeafyouth.cz

IČO:
22814582

Bankovní spojení:
43-6256040257/0100



Členství ve spolku

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 2014 jsme 
vybírali členské příspěvky ve 
výši 150 Kč.



Organizační struktura

Organizace Czech Deaf Youth 
(dále CDY) je registrována od 
1. března 2010

Výkonným orgánem je Výbor 
složený z pěti členů – předsedy, 
místopředsedy, hospodáře a 
dvou členů výboru.

Tříčlenná Revizní komise je 
kontrolním orgánem sdružení.



Složení Výboru a Revizní 
komise v roce 2014

Předseda:
Jana Tučková

Místopředseda:
Ladislav Pupák

Hospodář:
Jindřich Mikulík

Členové Výborů:
Jan Šimůnek
Jana Popelková

Revizní komise:
Akmaral Mairambek
Jana Ratajská
Karolína Nováková

Výbor a Revizní komise byli zvoleni 
9. března 2014 na volbách Valné 
hromady.



Činnost Výboru CDY

Valná hromada CDY a Volby 
CDY se konaly 9. března
v Tiché kavárně v Praze.
Byl zvolen nový Výbor
a Revizní komise.

Starý Výbor CDY se sešel
2. února v Praze.

Nový Výbor CDY se v roce 
2014 sešel třikrát, jednou
v Hranici na Moravě
a dvakrát v Praze.

Většinu záležitostí řešil
celý výbor formou e-mailů
a přes Facebook.



Činnost CDY

9. března
Valná hromada CDY a Volby CDY 

Akce se konala od dvou hodin v 
Tiché kavárně v Praze. Na úvod se 
nám představila předsedkyně 
Markéta Spilková a seznámila nás s 
programem Valné hromady. Pak 
nám místopředsedkyně Anna 
Pangrácová shrnula akce
v roce 2013 a dodala úvahy kolem 
akcí. Markéta Spilková také podala 
informace o EUDY a WFDYS. Poté 
byl zvolen nový Výbor a předsedou 
se stala Jana Tučková. Také byly 
zvoleni dva revizní komisaři a dostali 
za úkol kooptovat do komise ještě 
někoho třetího. Všichni přítomní 
souhlasili.



Činnost CDY

30. října – 1. listopadu
Halloween v Pečkách

V Pečkách jsme slavili Halloween, 
přišlo hodně strašidel. Na začátku 
akce byla krátká prezentace o CDY. 
Poté proběhlo představení 
zúčastněných strašidel. Byla tam 
opravdu strašidelná atmosféra. Hráli 
jsme různé hry a hodně jsme se 
napovídali a nasmáli. V baru se 
nabízelo strašidelné menu. Nakonec 
jsme zvolili nejstrašidelnější masku.



Hospodářská zpráva

Příjmy celkem: 3634 Kč
1500 Kč – akce Halloween

2134 Kč – ostatní
(členské příspěvky, apod.)

Výdaje: 3142 Kč
3142 Kč – ostatní služby
(nájemné, cestovní, stravné, apod.)

Zůstatek:
492 Kč



Poděkování

Při pořádání akce Halloween se 
nám přihlásilo hodně
dobrovolníků, kterým děkujeme 
za jejich pomoc. Především
chceme ale poděkovat Monice 
Novákové, která nám poskytla
prostor, kde jsme mohli oslavit 
Halloween. Dále bych chtěla
poděkovat našemu dobrovolníkovi 
Vojtěchu Haluškovi za střihání
videí z akcí. V neposlední řadě 
také děkujeme Magdě Jandusové 
za jazykovou korekturu v této 
výroční zprávě.


