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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Organizace Czech Deaf Youth (dále CDY) je registrována od1. března 2010. V roce 
2014 se změnily Stanovy CDY, v roce 2016 se organizace stává zapsaným spolkem, 
následkem čehož se mění úplný název organizace na Czech Deaf  Youth, z.s.

Výkonným orgánem je výbor, který je složen z pěti členů – předsedy, 
místopředsedy, hospodáře a dvou členů výboru. 
Kontrolním orgánem je revizní komise, která je složena ze tří členů.

V březnu 2016 v Praze na valné hromadě proběhly volby nového výboru a došlo 
k personálním změnám.



Složení nově zvoleného 
Výboru a Revizní komise pro rok 2016 

PŘEDSEDA

Anna Pangrácová
MÍSTOPŘEDSEDA

Jindřich Mikulík

HOSPODÁŘ

Jan Šimůnek

ČLENOVÉ VÝBORU

Ivana Horváthová Monika Goldefusová

REVIZNÍ KOMISE

Marie PangrácováJana Ratajská 
(předseda)

René Ratajský 



Členství ve sdružení
Členy CDY se mohou stát osoby se sluchovým postižením ve věku od 18 do 35 let a osoby 
se sluchovým postižením mladší 18 let pouze se souhlasem zákonného zástupce. V roce 2016 
jsme vybírali členské příspěvky ve výši 150 Kč.

ČINNOST CDY
Valná hromada pro členy se uskutečnila 6. března 2016 v Tiché kavárně v Praze.
Výbor CDY se v roce 2016 sešel devětkrát, z toho pětkrát v Praze a čtyřikrát v Brně. Revizní 
komisi byla účast na schůzích výboru také umožněna, téměř na každé schůzi byl přítomen ale-
spoň jeden zástupce z revizní komise. Ostatní drobné záležitosti řešil výbor pomocí e-mailů 
nebo přes skupinový chat v aplikaci WhatsApp.

V roce 2016 došlo k navrácení peněz, které byly odcizeny během léta roku 2013 bývalou
hospodářkou Janou Mejzrovou z bankovního účtu v MBank. Peníze byly navráceny na aktuálně
používaný bankovní účet u Fio banky. 

Pro rozšíření informací o CDY jsme se rozhodli oslovit základní školy pro sluchově postižené 
s nabídkou přednášek o CDY.  Podařilo se nám prozatím domluvit pouze jednu návštěvu, která 
proběhla na podzim v základní škole pro sluchově postižené v Liberci. Program se skládal 
z krátké přednášky o naší organizaci a následně několika zábavných her. Programu se zúčast-
nilo asi 10 žáků, kterým jsme na základě jejich zájmu rozdali přihlášky do CDY. Ve škole jsme 
také vylepili plakáty s nadcházejícími akcemi, kterých by se žáci mohli (se souhlasem rodičů) 
účastnit.

Doufáme, že v následujícím roce 2017 budeme úspěšnější a navštívíme více škol pro sluchově 
postižené, nejlépe všech 13. 



 

ČINNOST CDY V ČR
Kromě Valné hromady CDY jsme připravili v roce 2016 celkem čtyři akce:

6. března – Valná hromada CDY

V neděli 6. března se konala v prostorách 
Tiché kavárny Valná hromada CDY. Po se-
známení přítomných s cíli organizace násle-
dovala prezentace mezinárodních organizací 
pro neslyšící a dále představení vybraných 
mezinárodních akcí a táborů, na které bylo 
možné se přihlásit. 

Nejočekávanější částí programu byly pláno-
vané volby nového výboru a revizní komise. 
Právoplatnými členy výboru se stali všichni 
čtyři kandidáti:  Anna Pangrácová, Jindřich 
Mikulík, Monika Goldefusová a Jan Šimůnek. 
Ze čtyř kandidátů do revizní komise byli vy-
bráni tři právoplatní kandidáti, a to Jana Ra-
tajská, René Ratajský a Marie Pangrácová. 

Na závěr zasedání bylo pro členy valné hro-
mady přichystáno překvapení v podobě dor-
tu s ovocným nápisem CDY a svíčkou s čís-
lem 6, která symbolizuje počet let úspěšného 
fungování organizace.



6–8. května – Mezinárodní setkání 3 organizací: 
CDY + EUDY DC + czSUN

Hlavním cílem této akce bylo seznámení tří 
organizací CDY, EUDY DC a czSUN. 
Naše organizace tak měla možnost prezen-
tovat svou činnost nejen mezi neslyšící
v České republice, ale také mezi zástupce ev-
ropské organizace EUDY DC. V rámci pro-
gramu vystoupili zástupci organizace EUDY 
DC (European Union of Deaf  Youth – De-
veloping Country), dále proběhl workshop 
nad otázkami, které připravila CDY a v závě-
ru proběhlo i pár her na odreagování. Bohu-
žel z časových důvodů nedošlo k vystoupení 
czSUN (Česká studentská unie neslyšících). 
Celý program probíhal ve Znakovárně 

za podpory Jana Wirtha a jeho pomocníků. 
Jazyky akce byly český znakový jazyk a mezi-
národní znakový systém. Na setkání dorazilo 
asi 30 účastníků.

22. září se v blízkosti Olomouce konal první 
ročník orientačního běhu.  Akce se konala 
za spolupráce Českého svazu neslyšících 
sportovců (ČSNS), která má sekci orientač-
ního běhu neslyšících STK Orientační běh. 
Tuto sekci na akci zastupoval pan Procházka. 
Závodilo se ve třech kategoriích: děti, ženy 
a muži. Všichni účastníci úspěšně doběhli 
do cíle, každý z účastníků byl odměněn drob-
nými pochutinami, pitím a dary od sponzorů, 
kterým bychom tímto způsobem ještě jednou 
rádi poděkovali. Sponzory akce byli Hervis 
sport a móda, s.r.o., RACIO s.r.o., Coca-cola 
HBC Česká republika, s.r.o. a Danone a.s. Vel-
ké díky patří také organizátorům, fotografce, 
zdravotnici, tlumočníkům, vedoucím skautu 
a samozřejmě všem účastníkům.

22. září – Orientační běh 



Akce se konala 11. listopadu na půdě ČUN 
v Praze. Program začal krátkou úvodní před-
náškou o CDY, kterou vedli Jan Šimůnek 
a Jindřich Mikulík. Následoval hlavní bod pro-
gramu – vyprávění o zážitcích a zkušenostech 
českých účastníků EUDY kempů. Nejprve 
se o své zážitky, dojmy a zkušenosti poděli-
li Jiří Pavlík a Tereza Polová, kteří se – jako 
jedni ze 70 neslyšících z různých evropských 
zemí – zúčastnili EUDY Junior Campu. Poté 
následovalo vyprávění Dóry Bajscy a Leoše 
Tovaryše o EUDY Youth Campu. V závěru 
programu zbyl čas i na malé odreagování, 
které proběhlo formou různých her z EUDY 

11. listopadu – přednáška: Češi na EUDY kempech 

kempů, všichni účastníci přednášky byli z her 
nadšení. V průběhu programu samozřejmě 
byl čas i na drobné občerstvení.

17. prosince – Noční výšlap na Sněžku

Před Vánocemi se 9 odvážlivců pod vedením 
Ivany Horváthové rozhodlo zdolat nejvyšší 
horu České republiky Sněžku. Výprava pro-
bíhala v noci, začala v restauraci v Peci pod 
Sněžkou, kde se účastníci naposledy zahřáli, 
posílili se dobrým jídlem a zahráli si pro dob-
rou náladu hry, výherci her získali i drobné 
odměny. Kolem druhé hodiny ranní začal výš-
lap na Sněžku, cestu komplikovala poměrně 
hustá mlha. Vrchol Sněžky se podařilo dobýt 
okolo  7 hodiny ranní. Všichni odvážlivci se 
domů vrátili bez úhony, vyčerpaní, s bolavýma 
nohama, ale zato spokojení a bohatší 
o spoustu nových zážitků. 



Kromě námi připravovaných akcí jsme se zapojili také do dalších akcí, na kterých 
jsme spolupracovali s  Českou unií neslyšících Praha, se střediskem Teiresiás – Stře-
diskem pro pomoc studentům se specifickými nároky a agenturou Deaf Friendly. 

Dále se tým CDY účastnil teambuildingové aktivity na celorepublikových Hrách 
bez hranic.



Projekt – Listen to the Silence (3 setkání)
6.–13. března v Německu

4.–11. června na Maltě 
10.–17. září v České republice

CDY V ZAHRANIČÍ

Díky spolupráci CDY se spolkem E-Plus, 
dobrovolným sdružením JuSeV a zastřešující 
organizací Gozo Youth Council, která se za-
měřuje na práci s mládeží, se realizoval pro-
jekt Listen to the Silence. Jak název projektu 
napovídá, cílem bylo propojit svět zvuků se 
světem ticha. Projekt probíhal v rámci tří os-
midenních pobytů v zemích výše zmíněných 
tří organizací, tj. v Čechách, v Německu 
a na Maltě. V projektu se angažovalo 6 osob 
z každé země – 3 neslyšící a 3 slyšící mladí 
lidé a dva tlumočníci, kteří zprostředkováva-
li komunikaci z rodného znakového jazyka 
účastníků do angličtiny a naopak. Neslyšící 
mezi sebou komunikovali v mezinárodním 
znakovém systému. 

Z České republiky se (již po několikáté) 
účastnili tito neslyšící – Jindřich Mikulík 
(kterého na posledním setkání, které pro-
bíhalo v České republice, nahradil Jan Šimů-
nek), René Ratajský a Monika Goldefusová. 
Všichni si z akcí odnesli spoustu zážitků, cen-
ných zkušeností, nová přátelství a především 
mnohem lepší představu o fungování světa 
zvuků a světa ticha. Děkujeme všem, kteří se 
na tvorbě projektu podíleli, především pro-
gramu Erasmus+, který celý projekt finan-
coval. Články z našich aktivit tvořených tý-
movou prací několika skupin lze nahlédnout 
na blogu http://listen-to-the-silence.de.



19.–26. července EUDY Junior Camp v Norsku

Organizace EUDY již tradičně organizuje mezinárodní kempy pro juniory ve věku od 13 do 
17 let. Letošní rok nebyl výjimkou, kemp se konal ve dnech 19. - 26. července v norském 
městě Ål. Tématem kempu byla “Rozmanitost v menšině”, diskutovalo se například o homo-
sexuálně orientovaných neslyšících, o hluchoslepých osobách a dalších menšinách, které se 
vyskytují mezi neslyšícími. Kempu se zúčastnilo celkem 77 juniorů z 24 států. Každý stát měl 
povolený limit osob pro přihlášení (v rozmezí od 1 do 4 osob), limit pro Českou republiku 
byl stanoven na dva účastníky, kterými se tak stali Jiří Pavlík a Tereza Polová. Účastníky do-
provázel vedoucí Jindřich Mikulík.

EUDY kempy

Tématem EUDY Youth Campu byla také „Rozmanitost v menšině“. Kempu se zúčastnili čtyři 
čeští neslyšící, a to  Jan Šimůnek, Ivona Striová, Leoš Tovaryš a Dóra Bajscy. Program byl 
velmi bohatý, sestavený se smysluplných aktivit, jako jsou přednášky, workshopy, pantomima 
nebo diskuze. Diskutovalo se o různých zajímavých tématech, jedním z nich bylo i téma láska 
a schopnost milovat a s tím související heterosexualita a homosexualita (mezi lidmi i zvířaty). 
Dále se diskutovalo o rozdílnostech (například věku nebo v barvě pleti), zabývali jsme se i 
otázkami migrace, nemocí (převážně nemocí AIDS) a v neposlední řadě velmi důležitou otáz-
kou identity neslyšících. Jak přednášky, které vedli nejrůznější zajímavé osobnosti, tak diskuze, 
pro nás byly v mnohém velmi obohacující, motivační a inspirativní. 
Ve dnech 15.–17. 7. se konala valná hromada EUDY. Českou republiku zastupovali dva de-
legáti z CDY – Anna Pangrácová a Jan Šimůnek. Na valné hromadě se řešily změny stanov 
EUDY a další nutné záležitosti..

8.–17. července EUDY Youth Camp a EUDY Valná hromada ve Švédsku



Diskutovalo se také o návrhu změny loga EUDY, návrh byl ovšem zamítnut z důvodu ná-
klonnosti členů ke stávajícímu logu a rozšířenosti dosavadního loga v obecném povědomí 
veřejnosti, změna loga by tak mohla být matoucí. Na závěr se hlasovalo o místě konání valné 
hromady pro příští rok, čímž se stal irský Dublin.

DFCE je zkratka pro Deaf Free Camp Eu-
rope (Volný kemp pro neslyšící z Evropy), 
což je kemp, který je určený pro neslyšící 
ve věku od 18 do 30 let. Českou repub-
likou zde reprezentovali 2 neslyšící, a to 
Mac Dominik Henzl a Marie Mašláňová. 
Program kempu byl složený z různorodých 
her a soutěží, týmy hráčů byly národnostně 
smíšené, což podporovalo navázání nových 
vztahů. Každý den provázelo jiné téma, je-
den den byl věnován kultuře a zvykům rod-
ných zemí jednotlivých účastníků (vařily se 
například typické pokrmy té které země), 
jiné dny zas propojoval například nějaký 
stejnokroj - vojenské oblečení, klaunské 
oblečení nebo nejhorší oblečení, co kdo 
našel. 1. srpna se na vyjádření úcty 
k památce založení aliance mezi třemi 

kantony všichni účastníci oblékli do červené. 
V rámci doprovodného programu jsme si také 
prohlédli překrásné město Ženeva. 10 dní uply-
nulo jako mrknutí oka, při pomyšlení na odjezd 
domů jsme rázem zesmutněli. Nezbývá než se 
těšit na další ročník DFCE14, který se bude
konat ve Španělsku. 

15. července – 3. srpna – DFCE13 ve Švýcarsku



16.–23. října – EUDY Study Session v Maďarsku

V maďarské Budapešti se ve dnech 16. až 23. října konalo již čtvrté studijní setkání Study Se-
ssion 2016. Setkání se zúčastnilo celkem 26 mladých neslyšících z 20 států, za Českou repub-
liku vyjeli Jana Havlová a Jan Šimůnek. Tématem studijního setkání bylo „Menšina v menšině: 
pochopení a uznání menšin v neslyšící komunitě“. Na přednáškách a workshopech se roze-
bírali rozdíly mezi menšinou a většinou, dále lidská práva, otevřela se i otázka diskriminace 
a útlaku a otázky genderové příslušnosti a LGBTQIA+. Zajímavým podnětem byla i diskuze 
nad možnostmi zapojení členů menšin do komunity neslyšících. Poslední večer se nesl spíše 
v duchu zábavy a uvolnění, na “Noci hvězd” si účastníci losovali slavné osobnosti, do kterých 
se na jeden večer převtělili. Jejich úkolem tak bylo ztvárnit danou osobnost a to jak pomocí 
oblečení, tak pomocí parodování chování dané osobnosti. Tento netradiční večer tak uzavřel 
celé studijní setkání, následujícího rána se účastníci rozjeli zpět do svých domovů, bohatší 
o spoustu nových vědomostí a zkušeností, o které se mohou podělit s ostatními neslyšícími. 

15.–20. listopadu EUDY „Project Training“ v Norsku
 
V týdnu od 15. 11. do 20. 11. 2016 vyjeli na EUDY školení pod názvem „Project Training“ dva 
zástupci CDY – Anna Pangrácová a Jan Šimůnek a dále jeden zástupce za pracovní skupinu 
czSUN – Magdaléna Popovičová. Do norského města Ål se sjeli zástupci organizací neslyšící 
mládeže z 8 různých států: Srbska, Albánie, Itálie, Španělska, Belgie, Švédska, Norska a České 
republiky. Školení se konalo v prostorách školy pro neslyšící „Ål folkehøyskole og kurssen-
ter for døve“. Školení se týkalo především toho, jak postupovat při zadávání projektu a jak 
vyplňovat žádost pro získání grantu organizace Erasmus+. 
Přednášky a společné diskuze nám přinesly mnoho nových informací a užitečných dopo-
ručení, jak si poradit s žádostí o projekt. Kromě informací jsme si ze školení také odnesli 
spoustu nových kontaktů na zahraniční organizace neslyšící mládeže. V závěru školení získal 
každý osvědčení o účasti na školení. 



CDY o svých činnostech pravidelně informuje na svých facebookových stránkách – Czech 
Deaf  Youth. Na nápravě zastaralých webových stránek CDY se již pracuje. Některé články 
o akcích a činnostech CDY byly zveřejněny v internetovém zpravodajství pro neslyšící, tj. 
v Tichých Zprávách, dále také v televizních zprávách, tj. ve Zprávách v českém znakovém 
jazyce a také v časopisech Gong a Unie, ve kterých vyšly články o CDY a EUDY kempech.

Publikační činnost

Příjmy celkem.......................................................................................................127 446,02 Kč
Členské příspěvky....................................................................................................4 500,00 Kč
Dar...............................................................................................................................3 000,00 Kč
Ostatní příjmy.......................................................................................................119 946,02 Kč

Výdaje celkem......................................................................................................112 559,53 Kč
Poplatky (doména, bankovní poplatky a materiály)..........................................2 801,00 Kč
Ostatní výdaje..............................................................................................................758,53 Kč

Účetní uzávěrka



PODĚKOVÁNÍ
Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem, kteří s námi v uplynulém roce spolupracovali. 
Velké díky patří všem členům výboru a revizní komise CDY, kteří svůj volný čas dobrovolně 
věnují práci pro organizaci. 

Další poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří pomáhali s organizací nejrůznějších akcích, 
jmenovitě: Josefu Procházkovi, Alexandru Zvonkovi, Marku Bednaříkovi, Janu Gluchovi, Lence 
Látalové, Lukáši Chocenskému, Janě Tučkové, Marku Bartoškovi, Janu Semerádovi, Janu Pan-
skému, Ivoně Striové, Nikole Novotné, Markétě Spilkové, Akmaral Kyzy Mairamberk a dalším. 

Dále bychom rádi poděkovali grafikům, kteří nám připravovali plakáty pro naše akce, jmeno-
vitě Monice Novákové, Sandře Bovkunové, Ladislavu Světinskému a Lence Sagulové.

Obrovské díky také patří agentuře Deaf Friendly, která pomohla jednak se zajištěním tlumo-
čení mezi angličtinou a českým znakovým jazykem na projektu Listen to the Silence, jednak 
s jazykovou korekturou a v neposlední řadě CDY podpořili i finančním darem. 

Velké poděkování patří také středisku Teiresiás - Středisku pro studenty se specifickými 
nároky, a to za bezplatné poskytnutí prostoru pro schůzi výboru CDY. Jmenovitě děkujeme 
zaměstnanci Alexandru Zvonkovi. 

Další poděkování patří České unii neslyšících v Praze v Dlouhé ulici, děkujeme za spolupráci 
a pronájem prostoru pro realizaci našich akcí. Zvláště děkujeme prezidentovi Martinovi No-
vákovi a zaměstnanci Františkovi Smolíkovi za jejich ochotu a skvělou spolupráci.  

V neposlední řadě bychom rádi poděkovali všem sponzorům za jejich materiální dary, který-
mi se rozhodli podpořit orientační běh, děkujeme firmě Hervis sport a móda, s.r.o., 
dále firmě RACIO, s.r.o., firmě Coca-cola HBC Česká republika, s.r.o. a Danone, a.s.

Velké díky patří také Jiřině Vlkové za jazykovou korekturu této výroční zprávy 
a Monice Novákové za perfektní grafickou úpravu.

Na závěr bychom také rádi poděkovali všem, kteří se účastnili našich programů. Díky vám 
vidíme, že naše práce má smysl.




