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Labyrint Brno, o.s.
Sdružení Labyrint 
Brno, o.s. se věnu-
je mimoškolnímu 
vzdělávání a integraci 
sluchově postižených 
dětí a mládeže. Pra-
cujeme s dětmi z Brna 
a okolí, ale některé aktivity, 
například DVD s vyprávěním 
v českém znakovém jazyce, jsou určeny 
dětem z celé ČR. 

Sdružení bylo založeno podle zákona č. 83/1990 Sb. 
„o sdružování občanů“. Registrace Ministerstvem 
vnitra ČR byla provedena dne 6. prosince 2001. 
Základním dokumentem sdružení jsou stanovy, 
nejvyšším orgánem je členské shromáždění, které volí 
představenstvo sdružení, předsedu a revizora. Předse-
da je statutárním zástupcem sdružení. K 31. prosinci 
2009 mělo sdružení 7 členů. Předsedkyní sdružení 
je Helena Burianová, členy představenstva jsou 
Helena Burianová, Oldřich Burian a Jaroslav Hanyáš, 
revizorkou je Zuzana Vybíralová.

V letech 2002–2009 sdružení uspořádalo dvacet 
pět integračních víkendových a týdenních pobytů se 
zážitkovým programem pro sluchově postižené a sly-
šící děti a zorganizovalo pět mimoškolních kroužků 
pro sluchově postižené děti (dramatická výchova, 
výtvarná výchova, tanec, angličtina, plavání). Do uve-
dených aktivit bylo zapojeno celkem cca 70 sluchově 
postižených dětí, velká část z nich opakovaně. V letech 
2004–2005 jsme vydali CD Červená karkulka a DVD 
Pinocchio s vyprávěním v českém znakovém jazyce 
pro nejmenší neslyšící děti. V období 2003–2007 
jsme realizovali tři projekty spolufinancované z fondů 
Evropské unie Phare a Evropský sociální fond.

Projekt „Multimedia a e-learning ve vzdělávání 
neslyšících žáků“ (CZ.1.07/1.2.09/01.0007) 
Od 1. dubna 2009 jsme zahájili práci na projektu „Multime-
dia a e-learning ve vzdělávání neslyšících žáků“. Projekt je 
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem ČR v rámci operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, prioritní osa Počáteční vzdělá-
vání, kde zprostředkujícím subjektem je Jihomoravský kraj. 
Partnerem projektu je Mateřská škola a Základní škola pro 
sluchově postižené v Brně. Cílem projektu je zvýšit jazy-
kovou, počítačovou a informační gramotnost neslyšících 
žáků a podpořit rozvoj jejich sociálních dovedností. V rámci 
projektu vznikne několik nových vzdělávacích produktů: 
inovace vzdělávacího portálu www.eliska.cz a tvorba no-
vých lekcí pro různé vyučovací předměty, lekce zaměřené na 
rozvoj sociálních dovedností s využitím videoklipů, komiksů 
a fotopříběhů, slovník nových pojmů a tři DVD s pohádka-
mi a příběhy pro menší děti. Všechny tyto pomůcky budou 
v rámci projektu i po jeho skončení využívány ve školní 
výuce, při mimoškolní práci s dětmi v kroužku dramatické 
výchovy a budou dětem k dispozici i doma. V rámci projektu 
partnerská škola získala nové vybavení počítačové učebny 
(sedm počítačů, server, skener) a interaktivní tabuli. Projekt 
potrvá tři roky a jeho celkový rozpočet je 4 751 853,80 Kč. 

Další akce a propagace 
V březnu a v září 2009 se uskutečnila dvě benefiční před-
stavení ve prospěch našeho sdružení v rámci doprovod-
ného programu veletrhů World of Beauty & Spa v Praze. 
Vystoupili zde Aneta Adamová, Ilona Vozníčková, Marie 
Pojkarová a David Laštovka. Tato představení pro nás již 
několik let zajišťuje Mgr. Pavel Veselý a Agentura LUPA. 

V březnu 2009 jsme se s dětmi z dramatického kroužku zú-
častnili natáčení speciálního dílu soutěžního pořadu České 
televize Brno „Věříš si?“. V pořadu se soutěží v různých 
disciplínách. Naše zástupkyně Žaneta byla nejlepší v disci-
plíně triatlon (veslování, hledání tvaru poslepu a sestavení 
puzzle). Ostatní děti seděly v publiku a fandily. Natáčení 
trvalo skoro čtyři hodiny, a děti tak měly možnost poznat, 
jak natáčení probíhá, jak to vypadá ve studiu i v maskérně, 
jaká je práce kameramana, režiséra i moderátorky. Byla to 
pro všechny velice zajímavá zkušenost. Pořad včetně krátké 
reportáže o činnosti sdružení se vysílal na Velikonoční 
pondělí 13. dubna 2009 na ČT 1.

Poděkování
Za finanční podporu a věcné dary v roce 2009: Evrop-
ský sociální fond a státní rozpočet ČR, Nadace O
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sbírky Pomozte dětem!, Ministerstvo kultury, Beauty Expo, 
s.r.o., JUDr. Zuzana Malaníková, Statutární město Brno, 
Auditia, spol. s r.o., Hotel International Brno, a.s., Koopera-
tiva pojišťovna, a.s.,Vienna Insurance Group, A-okna s.r.o., 
Patricia Jakešová a Z. Zdražil, Lahůdky Horčica-Chaloupka, 
s.r.o., František Šrámek, Bacom, s.r.o

Za vystoupení bez nároku na honorář na benefič-
ních akcích: Aneta Adamová, Ilona Vozníčková, Marie 
Pojkarová a David Laštovka

Za spolupráci a podporu: Mateřská škola a Základní 
škola pro sluchově postižené, Brno, Novoměstská 21, Mgr. 
Pavel Veselý a LUPA, Městská policie Brno, Svaz neslyší-
cích a nedoslýchavých v ČR – Centrum denních sužeb pro 
sluchově postižené Brno, Unie neslyšících Brno, o.s.

Výroční zprávu zpracovala Helena Burianová
Foto: Helena Burianová, Anna Jurášová

www.labyrintbrno.cz; www.eliska.cz
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Ministerstvo kultury

Činnost sdružení v roce 2009
Kroužek dramatické výchovy 
V kroužku využíváme postupů dramatické výchovy pro 
rozvoj poznání a slovní zásoby neslyšících dětí. Základem 
programu kroužku jsou exkurze do nejrůznějších zajíma-
vých prostředí ve městě a okolí a tematické workshopy. Po 
každé exkurzi a workshopu opakujeme zážitky a procvi-
čujeme nová slova v českém i v českém znakovém jazyce 
formou dramatizací a her. Kromě toho děti v rámci koužku 
každoročně nacvičí minimálně jedno představení a účastní 
se veřejných vystoupení. Kroužek pořádáme nepřetržitě od 
roku 2002, za tu dobu se v něm vystřídalo 27 dětí.

V roce 2009 jsme v rámci kroužku uskutečnili sedm exkurzí 
(čajovna Veselá ul., vířivka ve fitnesscentru Big1, solná jes-
kyně Cejl, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, 
dopravní hřiště Lužánky, výstava Hry a klamy na Staré 
radnici, Muzeum romské kultury), zprostředkovali jsme 
návštěvu akce Noc snů v ZOO Brno, uspořádali dva work-
shopy (Malý kriminalista a Nebezpečí kouření s Městskou 
policií Brno), připravili tři veřejná vystoupení (Kouzelná 
krabice v Klokánku Brno, Hrnečku, vař! a Voda živá při 
příležitosti vydání nového DVD a předvánoční setkání pro 
děti, rodiče a hosty s vystoupením Hrnečku, vař! a s kniž-
ním představením O Šípkové Růžence lektorky Michaely 
Kosiecové). Kroužek se konal v malém sále Centra denních 
služeb pro sluchově postižené v Brně na Vodově ulici. Od 
října 2009 byl program kroužku obohacen o výuku práce 
s počítačem, která se konala jednou měsíčně v učebně Unie 
neslyšících Brno na Palackého třídě.

V roce 2009 do kroužku chodilo jedenáct sluchově postiže-
ných dětí ve věku 8–14 let. Lektorkami kroužku byly Anna 
Jurášová a Barbora Brandýská, PC kroužek vedla Daniela 
Pořízková.

DVD Hrnečku, vař!
V říjnu 2009 vyšlo naše třetí DVD pro neslyšící děti před-
školního a mladšího školního věku. DVD obsahuje vyprá-
vění pohádky Hrnečku, vař! podle Karla Jaromíra Erbena 
v českém znakovém jazyce s českými titulky, dabingem, 
animacemi a efekty. K DVD je přiložen leták s originálním 
textem pohádky. 

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2009
Náklady (v celých tisících Kč)

spotřeba materiálu 384

cestovné 12

reprezentace 2

ostatní služby 258

osobní náklady celkem vč. zákonného pojištění 663

ostatní náklady 14

odpisy 56

CELKEM 1 389

Výnosy (v celých tisících Kč)

tržby za vlastní výkony a za zboží 111

ostatní výnosy 2

přijaté příspěvky (dary a členské příspěvky) 47

provozní dotace 1 127

CELKEM 1 287

Výsledek hospodaření: –102
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