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 2015 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 2015
Předseda:
Jana Tučková
Místopředseda:
Jindřich Mikulík
Hospodář:
Jan Šimůnek
Členové Výborů:
Jana Popelková
Martin Macháček
Revizní komise:
Akmaral Mairambek
Jana Ratajská
Karolína Nováková
Na začátku roku 2015 odstoupil z
Výboru Ladislav Pupák a nahradil ho
Martin Macháček.

Činnost Výboru CDY
Valná hromada CDY a Volby
CDY se konaly 11. dubna v
chalupě Piktych. Ladislav
Pupák odstoupil z Výboru a
nahradil ho Martin Macháček.
Výbor CDY se v roce 2014
sešel čtyřikrát, jednou v Brně a
třikrát v Praze.
Většinu záležitostí řešil celý
výbor formou e-mailů a přes
Facebook.

Činnost CDY
17. ledna
CDY na Říp
Šli jsme na jednodenní výlet na horu
Říp, kde kdysi stál náš praotec
Čech. Sešli jsme se v Praze na
hlavním nádraží. Jeli jsme do
Roudnice n. Labem. Šli jsme po
červené do Krabčic, pak na horu
Říp. Cestou jsme hráli různé
zábavné hry. Na Řípu jsme si
odpočinuli v restauraci “Co
Mohamedu Mekka, to Čechu Říp”
Tam jsme se najedli a nabrali síly.
Před rotundou svatého Jiří jsme hráli
různé hry. Pak jsme vrátili po modré
do Roudnice n. Labem. Na nádraží
jsme hráli různé hry. Pak jsme jeli
domů.

Činnost CDY
10. – 12. dubna
CDY turistika
a Valná hromada CDY
V pátek 10. března večer jsme přijeli
do Lázně Libverda, šli jsme do
chalupy Piktych a tam jsme se
ubytovali. V sobotu jsme šli na výlet.
Počasí bylo krásné. Šli jsme na Obří
sud, pak jsme se najedli v hospodě
„U spálené hospody“. Byli jsme také
u pramene Kyselka. Šli jsme kolem
chaty Hubertka a vrátili jsme se do
chalupy, kde se večer konala Valná
hromada. Tam Ladislav Pupák
odstoupil z výboru a nahradil ho
Martin Macháček. V neděli ráno
jsme uklidili chalupu a jeli domů.

Hospodářská zpráva
Příjmy celkem: 12489 Kč
4550 Kč – víkendová akce spojená s
Valnou hromadou CDY
2700 Kč – víkendová akce spojená s
Valnou hromadou CDY
2400 Kč – členské příspěvky
– ostatní příjmy (sponzorský
příspěvek od členů, atd.)
Výdaje: 6340 Kč
3400 Kč za ubytování
– ostatní (stravné, materiály apod.)
Zůstatek:
6641 Kč

Poděkování
Chci poděkovat všem, kteří
přiložili ruku k dílu a pomohli nám
zorganizovat turistiku na horu Říp.
Dále bych chtěla poděkovat
Lukášovi Chocenskému a
Lukášovi Houfovi za krásné fotky
a videa, rovněž bych chtěla
poděkovat našemu dobrovolníkovi
Vojtěchu Haluškovi za sestříhání
videa z turistiky na horu Říp, které
ukazuje úžasnou atmosféru této
akce. A v neposlední řadě chci
poděkovat Anně Pangrácové,
která nám pomáhala se vším, aby
ta akce vůbec vznikla a proběhla.
Též děkujeme Magdě Jandusové,
která pomáhala opravovat
jazykové nesrovnalosti ve
zprávách z akcí a také v této
výroční zprávě.

