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Výkaz zisku a ztráty 
ke dni 31. 12. 2015

NáKLADy v celých tisících Kč

spotřeba materiálu 146

služby 794

osobní náklady včetně zákonných odvodů 1 140

ostatní náklady 13

odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 
a opravných položek 

37

CELKEM 2 130

VýNOSy v celých tisících Kč

tržby za vlastní výkony a za zboží 11

úroky 1

jiné ostatní výnosy 16

přijaté příspěvky (dary a členské příspěvky) 58

provozní dotace 2 019

CELKEM 2 105

VýSLEDEK HOSPODAřENí -25



Spolek Labyrint Brno, z.s. byl založen v roce 2001. Hlavní 

činností spolku je mimoškolní vzdělávání a výchova slucho-

vě postižených dětí a mládeže. Pracujeme zejména s dětmi 

z Brna, ale některé výstupy (filmy a vzdělávací portál www.

eliska.cz) jsou určeny dětem a mládeži z celé ČR. Cílem 

našich aktivit je podpora sociálních dovedností a rozvoj 

poznání a slovní zásoby dětí s využitím metod a postupů re-

spektujících jejich specifické komunikační potřeby – využití 

znakového jazyka, práce s příběhy, důraz na vlastní zkuše-

nost a zážitek, upevňování nových poznatků pomocí dra-

matických metod, e-learning, filmová výchova a terapie.

Zakladatelkou a předsedkyní spolku je Helena Burianová.

V prvních letech po založení jsme pořádali integrační 

pobyty pro smíšené skupiny slyšících a sluchově postiže-

ných dětí a mimoškolní kroužky pro sluchově postižené 

děti. Od roku 2002 nepřetržitě vedeme dramatický krou-

žek s programem tematických workshopů a poznávacích 

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

tři DVD s pohádkami v českém znakovém jazyce pro nej-

menší neslyšící děti. Od roku 2005 realizujeme projekty 

s podporou Evropského sociálního fondu a státního roz-

počtu ČR zaměřené na využití e-learningu a multimedií 

ve vzdělávání neslyšících žáků a na výchovu a terapii 

filmem. Hlavním výstupem těchto projektů je vytvoření 

a provoz vzdělávacího portálu www.eliska.cz a produkce 

krátkých filmů se zapojením samotných dětí a mladých 

lidí v hlavních rolích. Film HOLOUBCI byl v roce 2012 

vybrán na přehlídku Golden Egg na Mezinárodním fil-

movém festivalu v Reykjavíku. Portál www.eliska.cz zís-

kal v roce 2007 ocenění na veletrhu Schola Nova v Praze. 

Do aktivit spolku bylo od zahájení činnosti dodnes za-

pojeno několik stovek sluchově postižených dětí z Brna 

i z dalších míst ČR.

Činnost v roce 2015
V roce 2015 jsme ukončili projekt Výchovné filmy pro 
neslyšící děti a žáky. Dokončili jsme celý komplet ma-

teriálů pro prevenci sociálně-patologických jevů a pod-

poru pozitivních způsobů chování: 12 krátkých filmů, 

interaktivní cvičení, výklady pojmů a pracovní listy. Celá 

sada je nyní k dispozici na DVD pro výchovnou práci ve 

školách i v rodinách. Cvičení a výklady pojmů jsou navíc 

přístupné na portálu www.eliska.cz. V sobotu 14. února 

2015 se v brněnském kině Scala uskutečnila slavnostní 

premiéra natočených filmů. Zúčastnilo se více než 300 

diváků. Tři z filmů (Hra o vodu, Podivný svět a František, 

můj táta) se 1. června 2015 promítaly na 55. Mezinárod-

ním festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně v sekci čes-

ké filmové a televizní tvorby. 13. června 2015 odvysílal 

Televízny klub nepočujúcich na Slovenské televizi rozho-

vory s manažerkou projektu Helenou Burianovou a reži-

sérkou Zuzanou Dubovou včetně ukázek z filmů. 

Pokračoval projekt LIV – prevence domácího násilí 
u sluchově postižených teenagerů podpořený z Nor-

ských fondů prostřednictvím Nadace Open Society Fund 

Praha. Partnery projektu byly střední školy pro sluchově 

postižené v Brně a ve Valašském Meziříčí. V obou ško-

lách se konal mimoškolní filmový klub s programem za-

měřeným na témata spojená s domácím násilí a osobním 

rozvojem a příprava na natáčení dokumentárního filmu 

o životě sluchově postižených teenagerů. Autorka námě-

tu, scenáristka a režisérka filmu Zuzana Dubová z účast-

níků klubu vybrala tři protagonisty a jejich příběhy poté 

zaznamenala během deseti natáčecích dnů v průběhu lis-

topadu 2015. Film bude dokončen a bude mít premiéru 

začátkem roku 2016. Zpracovali jsme stručnou příručku 

o domácím násilí pro sluchově postižené teenagery vhod-

nou ke čtení i k převyprávění v českém znakovém jazyce.

Během celého roku probíhal tradiční mimoškolní krou-
žek. Do kroužku chodilo deset dětí, uskutečnilo se cel-

kem 18 lekcí. Kromě programu v učebně jsme absolvovali 

čtyři exkurze (knihařství, solná jeskyně, Otevřená zahra-

da, kavárna neslyšících, vánoční jarmark), workshop 

keramiky, korálky (4 ×), pomítání našich krátkých filmů 

(5 ×) a focení na novou www-stránku s profesionálním 

fotografem Romanem Francem.

Hlavní spolupracovníci a spolupracovnice v roce 2015
Barbora Brandýská, Zuzana Dubová, Anna Kabátová 

Jurášová, Jiří Strnad, Jan Vašák, Lucie Zvonková a mno-

ho dalších.


