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Hlavní činností 
sdružení Labyrint 
Brno, o.s. je mimoškolní 
výchova a vzdělávání 
sluchově postižených dětí.

Hlavní spolupracovníci 
a spolupracovnice v roce 2013

Barbora Brandýská, Pavla Crhonková, Zuzana Dubová, 

Anna Kabátová Jurášová, Kristýna Kučerová, Zdeněk 

Lázníček, Dagmar Máliková, Simona Pelhřimovská, 

Margit Slimáková, Radmila Staňková, Alexandr Zvonek, 

Lucie Zvonková a další

Poděkování
Za finanční podporu: Evropský sociální fond a stát-

ní rozpočet ČR, Kompone, s.r.o., Expobeauty Prague, 

s.r.o., Patricia Jakešová a Zbyněk Zdražil

Za vystoupení bez nároku na honorář na benefič-
ních akcích v rámci veletrhů World of Beauty & Spa 
v Praze a za organizaci akce: Honza Kříž, Petra Slani-

nová, Pavel Veselý

Výroční zprávu zpracovala Helena Burianová

Foto: Barbora Brandýská

www.labyrintbrno.cz, www.eliska.cz

Labyrint Brno, o.s., Bendlova 150/26, 613 00 Brno  

tel.: 548 524 289, e-mail: labyrint-brno@volny.cz 

IČ 265 48 542, číslo účtu: 174 731 444/0300

Výkaz zisku a ztráty 
ke dni 31. 12. 2013

nákLady v celých tisících Kč

spotřeba materiálu 58

služby 399

osobní náklady včetně zákonných odvodů 3 332

ostatní náklady 16

odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 
a opravných položek 

10

CELkEM 3 815

výnoSy v celých tisících Kč

tržby za vlastní výkony a za zboží 69

úroky 3

přijaté příspěvky (dary a členské příspěvky) 163

provozní dotace 3 808

CELkEM 4 043

výSLEdEk HoSPodařEní  228



Sdružení bylo založeno podle zákona č. 83/1990 Sb. 

„o sdružování občanů“ dne 6. prosince 2001. Základním 

dokumentem sdružení jsou stanovy. Nejvyšším orgánem 

je členské shromáždění. Členské shromáždění volí před-

stavenstvo, předsedu (statutárního zástupce) a revizora. 

K 31. prosinci 2013 mělo sdružení sedm členů. Předsed-
kyní sdružení je Helena Burianová, členy představen-
stva jsou Helena Burianová, Oldřich Burian a Jaroslav 

Hanyáš, revizorkou je Zuzana Vybíralová.

V prvních letech po svém založení sdružení pořádalo in-

tegrační pobyty pro smíšené skupiny slyšících a slucho-

vě postižených dětí a mimoškolní kroužky pro sluchově 

postižené děti. Od roku 2002 nepřetržitě vedeme kroužek 

dramatické výchovy s programem poznávacích exkurzí 

pro děti v Brně. V letech 2004 až 2009 jsme vydali tři DVD 

s pohádkami v českém znakovém jazyce pro nejmenší ne-

slyšící děti. Od roku 2005 realizujeme projekty s podpo-

rou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR 

zaměřené na využití e-learningu a multimedií ve vzdělá-

vání neslyšících žáků. Hlavním výstupem těchto projektů 

je vytvoření a provoz vzdělávacího portálu www.eliska.cz 

a produkce krátkých filmů se zapojením samotných dětí 

v hlavních rolích. Největším úspěchem je film HOLOUB-

CI, který byl v roce 2012 vybrán na přehlídku mladých 

tvůrců na Mezinárodním filmovém festivalu v Reykjaví-

ku. Film je zveřejněn na Youtube. Do aktivit sdružení bylo 

od zahájení činnosti dodnes zapojeno více než dvě stě slu-

chově postižených dětí z Brna i z dalších měst ČR. 

Činnost sdružení v roce 2013
Po celý rok 2013 probíhaly aktivity projek-

tu „výchovné filmy pro neslyšící děti a  žáky“ 

(CZ.1.07/1.2.00/27.0004). Projekt je spolufinancován 

Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR 

v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkuren-

ceschopnost, prioritní osa Počáteční vzdělávání. Jde o in-

dividuální projekt řízený Ministerstvem školství, mláde-

že a tělovýchovy ČR. Partnery projektu jsou MŠ a ZŠ pro 

sluchově postižené v Brně a ZŠ a MŠ pro sluchově posti-

žené Ostrava-Poruba. Dále jsou zapojeny spolupracující 

školy pro sluchově postižené v Olomouci a Valašském 

Meziříčí. Projekt byl zahájen 1. dubna 2012 a bude ukon-

čen 31. března 2015. V rámci projektu bude natočeno 12 

krátkých výchovných filmů s příběhy na téma prevence 

sociálně-patologických jevů, vzniknou doprovodné vý-

ukové materiály a bude probíhat mimoškolní práce s dět-

mi ve všech zapojených školách. 

Během roku 2013 probíhaly pravidelné mimoškolní 

kroužky ve školách v Brně, Olomouci, Ostravě a Valaš-

ském Meziříčí. Do kroužků dojížděla režisérka Zuzana 

Dubová a vedla s dětmi přípravu na natáčení. Pod jejím 

vedením děti ve všech čtyřech městech vytvořily několik 

krátkých hraných a animovaných filmů podle vlastních 

námětů. Filmy jsou k vidění na portálu www.eliska.cz 

nebo na naší stránce na Facebooku. Po celý rok probíhala 

práce se staršími dětmi v klubu v Brně. Klub se těšil vel-

ké oblibě. Koná se zde stolní fotbal, prohlížení časopisů, 

focení, diskuse, kurz plavání, výroba šperků, oslavy na-

rozenin a mnoho dalšího. V průběhu roku jsme zpraco-

vali synopse všech připravovaných filmů a natočili jsme 

první videa s výklady pojmů z oblasti prevence. Výklady 

jsou umístěny na portálu www.eliska.cz.

V roce 2013 jsme dále pracovali na projektu „Přirozená 
péče o  zdraví dětí“ (CZ.1.07/3.1.00/37.0024). Také 

tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním 

fondem a státním rozpočtem ČR v rámci OP Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost, prioritní osa Další vzdělávání. 

Odbornou garantkou a lektorkou projektu byla Mgr. Mar-

git Slimáková, Ph.D. (www.margit.cz). V rámci projektu 

se uskutečnily semináře na osmi místech v osmi krajích 

ČR (Brno, Bystřice nad Pernštejnem, Strakonice, Olo-

mouc, Zlín, Horní Čermná, Bruntál, Vrchlabí). Seminářů 

se zúčastnilo celkem 240 účastníků a účastnic z kategorie 

osob, které mají vliv na stravování dětí (zřizovatelé škol, 

ředitelé a ředitelky škol, učitelé a učitelky, zaměstnanky-

ně školních kuchyní, lékaři, zdravotní sestry, farmaceuti, 

vedoucí mimoškolních aktivit, provozovatelé obchodů se 

zdravou výživou, výživoví poradci, zástupci neziskových 

organizací, zástupci SRPŠ, rodiče). Ohlasy byly velmi po-

zitivní. Účastníci vyjadřovali poděkování za uspořádání 

semináře a vděčnost za možnost zúčastnit se. Oceňovali 

smysluplnost projektu. Velmi kladně hodnotili vysokou 

odbornost lektorky, její charisma a schopnost zážitkového 

předání informací. Byli nadšeni jednoduchostí a přehled-

ností přednášených principů. Účastníci a účastnice zís-

kané poznatky a myšlenku Zdravého talíře šíří dál v rámci 

svého okruhu působnosti v profesi i v rodině, teoreticky 

i prakticky. Předávají informace, brožury, kartičky se Zdra-

vým talířem. Probíhají diskuse se žáky i rodiči, s klienty. 

Probíhá vaření a pečení s dětmi ve školách, někde uvažují 

o uspořádání kurzů v obci. Proběhla jednání s vedoucími 

školních jídelen a řediteli škol a diskuse o možnostech 

zlepšení školního stravování. Připravují se projektové dny 

ve školách na téma zdravá výživa i s ochutnávkami. 


