Asociace malých debrujárů České republiky
Mouřínov 7, 685 01 BUČOVICE
Pobočka: 116 47 Praha 1, Senovážné nám. 24, Mgr.Petr Zapletal
www.debrujar.cz E-mail: ZAPLETAL@ADAM.CZ
Tel/fax/zázn.+420.234 621 526, tel.+420.234 621 244, Mobil 00420.603.55 14 17
ČSOB a.s. – divize Poštovní spořitelny č.účtu 155361679/0300 - IČO 46271066
Čj. VZ05 hlavička

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005

Asociace malých debrujárů
České republiky
Předkládá:
V Praze 10. prosince 2005

Výkonný výbor a ústředí AMD ČR

Čj. VZ05 obsah

OBSAH
Název kapitoly
Obsah
Úvod čestného prezidenta a prezidenta AMD ČR
Základní údaje
Tabulka členské základny
Přehled klubů AMD podle regionů
Historie sdružení
Členství ve střešních organizacích
Základní ekonomické údaje
Rozvaha
Pasiva
Seznam položek výsledovky
Pokyny k hospodaření
Kontrolní činnost
Evidence a ekonomika
Doplňky hospodářských směrnic AMD ČR
Přírůstky a úbytky majetku
Činnost sdružení v hodnoceném roce
Činnost statutárních orgánů a exekutivy
Rekapitulace závěrů a zásadních úkolů pro období 2004 – 2005
Hodnocení nových úkolů usnesení VS 2004
Činnost podle regionů – rekapitulace
Informace a zprávy z regionů
Celorepublikové akce pořádané sdružením
Přehled zahraničních aktivit AMD 2004 -2005
Přehled ocenění AMD ČR za rok 2005
Plán činnosti na rok 2004 - 2006
Rámcový plán akcí AMD ČR na rok 2006 - schéma
Struktura organizace AMD
Návrh rámcového rozpočtu na rok 2006
Přehled akcí mimořádného – republikového charakteru
Přehled partnerů
Přílohy

2.

Strana
2
3
4–5
6
7 – 13
14 -15
15
16
17 - 19
20
21 - 22
23 – 24
25
26
27
27
28
28 - 30
31 – 33
34
35
36 - 40
41
42 - 43
44
45
46
47
48 - 49
49 - 51
52 - 53
a dál

Čj.VZ05 Zapletal

Úvodní slovo prezidenta AMD ČR
Tak a máme za sebou třináctý rok debrujárské činnosti. Šťastná třináctka?
Nebo nešťastná ? Těžko bychom si mohli říkat debrujáři, kdybychom věřili
v něco, co si nedokážeme ověřit. Výroční zpráva 2005 Asociace malých
debrujárů ČR nám může být dobrým vodítkem. Najdete v ní celou řadu
úspěchů, tradičně dobrých výsledků a aktivit, ale také nedostatky a potíže,
se kterými jsme se potýkali.
Myslím, že je zbytečné rozebírat jednotlivé kapitoly v úvodním slově. Valné
shromáždění 2005 ve svém usnesení nepochybně stanoví základní úkoly,
které podpoří a umožní další činnost více než dvou tisícovek dětí a
dospělých naší asociace pro další období.
Společnost Henkel roce 2005 připravila zajímavý průzkum mezi českými dětmi a mládeží. Ve
výsledcích se měly odrazit jejich zájmy a představy o volném čase. Nebylo novinkou, že zájem o
techniku byl na chvostě hodnocených zájmů. Co však reprezentativní průzkum odhalil překvapivého,
byl chybějící kontakt mezi dětmi samotnými, ve vztahu k rodičům a dospělým. Téměř každý uváděl,
že by ve volném čase chtěl být s kamarády, hrát si, povídat…V tu chvíli jsem si představil ty stovky
usměvavých a rozzářených dětských tváří, debrujárů, třeba při finále Einsteina ve Stříbře, na
nejrůznějších zájezdech, výletech a táborech. Nebylo jim zcela lhostejné, jestli se umístili na prvním,
či posledním místě, ale dokázali fandit lepším, radovat se ze společných úspěchů a diskutovat o
zážitcích.
Debrujáři určitě chybějící kontakty na prvních místech průzkumu neuváděli. Nemyslím si, že by to
bylo až tak velkým zájem o vědu a techniku. Jsem přesvědčen, že se debrujárům daří nabízet to, co
současným dětem chybí. Možná i proto společnost Henkel vybrala AMD ČR jako jedno ze čtyř
neúspěšnějších sdružení v České republice. Určitě pochopíte, jak potěší takovéto nestranné ocenění
renomované a kvalitní soukromé společnosti, které není lhostejná budoucnost mladé generace. Kéž by
se takové podpory nedostávalo jenom ve vzácných případech.
Věřte, že já sám vidím největší zásluhu na budování a rozvoji debrujárského hnutí právě ve vás,
dospělých a nadšených vedoucích. Je zbytečné zdůrazňovat kolik času dětem věnujete, s kolika
potížemi se setkáváte a že jediným oceněním jsou vám právě ty dětské, usměvavé tváře a pocit
sounáležitosti s podobnými nadšenci.
Kdo ví ? Možná nám ve chvílích štěstí i smutku pomáhá naše heslo

„Debrujár si vždycky ví rady !“
Mgr. Petr Zapletal, prezident AMD ČR
Naši malí debrujáři slavili jste v letošním roce 15. let existence své organizace.
Jak jinak než gejzírem činnosti jednotlivých klubů ve svých regionech i
v celorepublikových akcích. Albert Einstein jistě s uspokojením shlížel na sta
debrujárů, kteří celý rok doma připravovali své pokusy v rámci EINSTEN 2005
a potom téměř stovka nejlepších klubů ve Stříbře ukazovala co dovede.
„Nejdůležitějším uměním učitele je, vzbuzovat radost z tvoření a poznávání,“
řekl tento geniální fyzik. Vedoucí debrujárských klubů zdaleka nejsou jen učitelé, ale všichni tento
Einsteinův odkaz naplňují měrou víc než vrchovatou. Upřímně vám za to děkuji.
„Fyzika jako dobrodružství poznání“ je název jedné z prací Alberta Einsteina a malí debrujáři
dobrodružství poznávání prožívali celý letošní rok nejen akci EINSTEIN 2005 ale i v Expedici
Vesmír, v Bambiriádě 2005 a na stovkách schůzek a desítkách akcí v jednotlivých regionech, které
jsou popsány v této výroční zprávě. Přeji vám debrujáři, aby vás ani v příštím roce neopouštělo tvořivé
nadšení, a aby byly i všechny optimistické plány roku 2006, na kterých už teď pracujete, stejně
úspěšně naplněny jako ty letošní.
Doc. Milan Rojko, čestný prezident AMD ČR
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název organizace
Asociace malých debrujárů České republiky
Sídlo
Asociace malých debrujárů ČR
Mouřínov 7
685 01 Bučovice
www.debrujar.cz

mobil
+777 600 470
E-mail: janahorska@seznam.cz

Sídlo – pobočka – ústředí AMD ČR
AMD ČR
Senovážné náměstí 24
116 47 Praha 1
www.debrujar.cz

tel.
+ 420.234 621 244
tel+fax+zázn. + 420.234.621.526
mobil
603 55 14 17
E-mail: zapletal@adam.cz

Organizační struktura a orgány sdružení
Prezident AMD ČR: Mgr. Petr Zapletal
Výkonný výbor AMD ČR 2004 – 2005
Faronová Kateřina (Choceň) odstoupila k 12.3.2004, na její místo byl kooptován Coufal
Josef (Litomyšl), Ledererová Ludmila (Brno), Rudová Ludmila (vyloučena 5/2005)
Savara Pavel (Prakšice), Slabý Jan (Č. Budějovice), Zapletal Petr (Praha),
Valným shromážděním 2004 byly do VV zvoleny:
Božena Rytířová (Uh.Brod) a Jitka Soukupová (Stříbro)
Revizní komise
Tomáš Novotný (Tábor)
– po jeho vyloučení 5/2005 byla kooptována M.Kulichová (Praha)
Tomáš Opravil (Brno)
Regionální články - viz přehled klubů podle regionů
Vedoucí základních článků (klubů) - viz členská základna
Pracovníci ústředí
Mgr. Petr Zapletal, ředitel ústředí
Ing. Marie Šmídová, vedoucí oddělení zahraničí
Ilona Bauerová, sekretariát
Hospodářka
Jana Sádlíková - Horská
Mouřínov 7
685 01 Bučovice

mobil: +777 600 470
E-mail: janahorska@seznam.cz

Bankovní spojení
ČSOB a.s. – divize Poštovní spořitelna
Číslo účtu: 154526144/0300
IČO - identifikační číslo organizace: 46271066
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Datum vzniku : 22. září 1992
Předmět činnosti
•

Umožnit dětem a mladým lidem využívat volný čas k rozvíjení schopností a znalostí v
oblasti vědy, techniky a ekologie

•

Při činnosti respektovat a využívat dětskou představivost a hravost.

•

Při činnosti využívat zejména zábavné pokusy s jednoduchými pomůckami z různých
oblastí vědy, techniky a ekologie, které směřují k nenucenému pochopení různých jevů a
zákonitostí, objevování vědy a utvářejí nové cesty k poznání a tvořivosti.

•

Nabídkou aktivního využití volného času pomáhat v boji proti kriminalitě, nežádoucím
druhům závislostí a dalším sociálně patogenním jevům působícím na děti a mládež.

•

Navazovat mezinárodní kontakty a spolupracovat s partnerskými organizacemi a
organizacemi podobného zaměření v ČR i v zahraničí.
Věkové složení členské základy k datu : 10. prosince 2005
Celkem klubů: 139 členů v klubech: 2 116 celkem individuálních členů: 9
z toho do 14 let : 1 623
z toho 15 - 18 let: 291
z toho 19-26 let : 42
z toho nad 26 let: 160

Celkem členů : 2 116
Členské příspěvky AMD ČR za rok 2005 - podle regionů
Region
Jihočeský
Jihomoravský
Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Praha Hl. Město
Středočeský
Vysočina
Zlínský

Celkem za AMD ČR

Nevýděleční

Výděleční

Celkem

720
4270
210
0
2620
780
2270
560
1160
1130
460
3280

420
1000
60
0
600
140
260
80
260
300
140
660

1140
5270
270
0
3220
920
2530
640
1420
1430
600
3940

17460

3920

21380
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TABULKA ČLENSKÉ ZÁKLADNY
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Celkem klubů
Celkem individuálních
členů

52
398

1997 1998
1 357
988
16
353

97
31

87
9

98
10

126
17

125
14

144
11

139
9

1 755 1 879 2 498 1 594 1 816 2 107 2 096 2 237 2 116

Celkem členů

Členů v klubech
Z toho do 14 let
Z toho 15-18 let
Z toho 19-26 let
Z toho nad 26 let

74
52

1999

2000 2001 2002 2003 2004 2005

1 827
2 467
1 585
1 655
2 311
1 457
26 nediferencováno nediferencováno
198
187
128

1 806
1 360
288
48
120

2 090
1 600
289
47
152

2 082
1 674
206
55
147

2 226
1 797
225
50
154

2 107
1 623
291
42
151

Propad počtu členů v letech 1999 oproti 2000 byl jen zdánlivý. V roce 2000 došlo k výraznému
snížení státních dotací a to byl jeden z vlivů na aktivitu členů a další rozvoj členské základy.
Mnohem významnějším faktorem však byl přechod na nový způsob registrace. Ne všichni členové
stačili zvládnout řádné zaregistrování a splnění podmínek pro řádné členství. V každém případě je
nová registrace od roku 2000 zcela přehledným obrazem aktivity členské základy a odrazovým
můstkem pro další rozvoj AMD ČR.
V roce 2001 došlo opět k navyšování členské základy a to jak v oblasti členů, tak i v počtu klubů.
Pro upřesnění struktury registrace došlo k rozčlenění členů na kapitoly: 19 -26 let a nad 26 let. Při
úhradě členských příspěvků je vedoucí povinen VŽDY uvádět počty členů svého klubu podle této
struktury.
V roce 2002 jsme pokračovali v dané struktuře na základě nového databázového programu, který je
věrnějším obrazem členské základny a jejího vývoje.
K jistému zkreslení může docházet při stanoveném systému registrace:
Osvědčená struktura zůstala zachována:
a)

řádní členové (s úhradou členských příspěvků k 28.2. na daný rok- je nutno vždy vyplnit nový registrační list, který
je zveřejněn na zadní straně Beppa),
b) registrovaní členové (v celém dalším roce bez členských výhod a povinností)
c) ukončené členství (po uplynutí tohoto období nebo na vlastní písemnou žádost

V roce 2003 byla členská základna v podstatě na stejné úrovni a ve složení jako
v roce předešlém.
Dětské a mládežnické organizace v ČR zaznamenávají v posledním období zásadní
propad organizovanosti svých členů a postupně se také snižují počty dětí ve školách.
Stav členské základny lze z toho úhlu považovat za jistý úspěch.
V roce 2004 pokračuje nárůst členské základy a to jak co do počtu klubů ze 125 na 144 tak co do
počtu členů ze 2 096 na 2 237.
V roce 2005 statistika z přesného vedení databáze ukazuje, že v roce 2005 byla členská základna
stabilizována zhruba na stejném počtu zájemců o činnost debrujárů na úrovni roku 2004. Mírný pokles
členů i klubů je zapříčiněn vyloučením 5 klubů z Tábora. Další kluby, které ukončily činnosti jsou
téměř ve stejném poměru nahrazeny kluby nově registrovanými.
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Historie sdružení
Asociace malých debrujárů České republiky (dále jen AMD) vznikla na základě
zkušeností z Kanady a přes Francii se hnutí dostalo k nám, prezentací na výstavě
Praha - Expo Science International 91.
V létě 1992 byli první nadšenci pozvání na mezinárodní tábor FIPD (Mezinárodní federace
malých debrujárů) do Belgie, kde se s činností blíže seznámili a získávali zkušenosti.
22.9.1992 byla AMD řádně registrována u MV a zahájila pravidelnou činnost dle
mezinárodních principů a filozofie malých debrujárů. 1.ledna 1998 na základě kvalitativního
i kvantitativního nárůstu činnosti bylo zřízeno profesionalizované centrum AMD s ústředím v
Praze. V roce 2002 oslavila AMD ČR úspěšných deset let své činnosti.
Debrujár = člen Asociace malých debrujárů. Slovo je francouzského původu a
vzniklo ze slov
DÉBROUILLARD = šikovný, obratný a SE DÉBROUILLER=objevovat, pomoci si v
těžkostech, umět si poradit. Původní překlad "šikulové" děti nepřijaly a samy se začaly
nazývat debrujáry, což lépe vyjadřuje jejich specializované zájmy.
Jedná se o chlapce a děvčata zpravidla ve věku 6 - 16 let a jejich starší kamarády,
sourozence, rodiče, učitele a další zájemce o vědu a techniku, kteří stále něco vymýšlejí,
objevují a experimentují. Naše sdružení je také členem Mezinárodní federace malých
debrujárů (F.I.P.D.), sdružující debrujárské organizace nejrůznějších zemí světa.
Zájemci jsou seznamováni se zajímavými pokusy, které si mohou sami vyzkoušet. Věda
se stává zábavou a poučením. Debrujáři mohou společně objevovat řadu zákonitostí
přírody, mohou více poznat sami sebe, své okolí, svět - a to všechno hrou !
Asociace dělá vše pro to, aby bylo dítě v každé situaci úspěšné.
K pokusům nejsou třeba složité přístroje, lasery, počítače. Stačí materiál, který je běžně
v každé domácnosti, denně ho používáme nebo se dá pořídit v nejbližší prodejně se
smíšeným zbožím.
FILOZOFIE MALÝCH DEBRUJÁRŮ (MD)
Koncepce MD je zábavným způsobem pro mladé, ale i pro starší
"odmystifikovat vědu".
Pokusy jsou velmi jednoduché a rozmanité, zajímají mladé a vyzývají je, aby se spojili
se světem vědy. Upevňují jejich smysl pro spolupráci, pro zodpovědnost a kritiku,
rozvíjejí jejich intelektuální schopnosti a poznatky se učí aplikovat na vědecký pokrok.
Získávají tedy vědomosti, že věda je způsob myšlení, kultury, je to způsob vytvoření si
skutečného obrazu světa.
Činnost MD je zvlášť vhodná pro děti ve věku 6 - 16 let, ale mohou být i mladší či
starší. Je to vhodná příležitost, aby experimentovaly děti samy, aby objevovaly
odpovědi na otázky, které se jim denně kladou v různých životních situacích. Aktivity
MD jsou jedním z možných způsobů jak odhalit to, co se zdá být nepochopitelné a
tajemné. Síla koncepce MD je v tom, že dovoluje odhalovat různé aspekty vědeckého
světa, přičemž klade důraz na nové poznatky a zájmy mladých. Vcelku je koncepce
aktivním procesem učení se s využíváním k rozvoji smyslu pro zodpovědnost, rozvoj
experimentálních a intelektuálních schopností, přičemž respektuje zájmy dětí.
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PĚT HLAVNÍCH PRINCIPŮ filozofie, které debrujárství rozvíjí:
Činnost a pokusy, kterých by se měli zúčastňovat MD musí:
1. dovolovat samostatný rozvoj dítěte
2. dávat dítěti zábavné činnosti, které stimulují a probouzejí
jejich zájem o vědu
3. využívat otevřenost dítěte k vědeckým jevům, se kterými
se denně setkává
4. rozvíjet zvědavost a smysl pro zodpovědnost dítěte
5. být návazné na úroveň rodinnou, školskou a sociální
Přehled právnických osob sdružením založených
Základní články (kluby) pracují prostřednictvím ústředí bez právnické subjektivity.

V současné době je veškeré ekonomika řízena výkonným výborem a ústředím
AMD ČR přes právní subjektivitu AMD ČR.

Členství ve střešních organizacích
AMD ČR byla do roku 2001 zastřešována KRUHem - Sdružením dětských a mládežnických
organizací - výkonný výbor předložil valnému shromáždění 2001 návrh na podání přihlášky do
České rady dětí a mládeže (ČRDM). AMD ČR byla v únoru 2002 přijata za řádného člena a je
zastřešována ČRDM.
Zastupováním byla pověřena: Ludmila Rudová (Tábor), členka VV AMD ČR, po jejím
vyloučení z AMD ČR (5/2005) byla VV pověřena zastupováním Marie Šmídová.
Pro příští období byla valným shromážděním schválena:
Mgr. Marie Kulichová, vedoucí KMD Praha 10

Členství v mezinárodních organizacích
F.I.P.D. - Fédération Internationale des
Petits Débrouillards
(Mezinárodní federace malých debrujárů)
Prezident: Sofiane Saud (Kanada), (zástupce: Petr Zapletal)
Kontakt: Les petits Débrouillards, Halle aux cuirs, 2 rue de la Cloture, 75930 Paris,
CEDEX 19, France
MILSET- Mouvement International pour le Loisir Scientifique et Technique
(Mezinárodní sdružení pro vědu a techniku)
zástupce Mgr.Libor Lepík
Prezident: Roberto Hidalgo (Mexiko),
Kontakt: Cité des Sciences et de lÍndustrie, Halle aux cuirs, 75930 Paris,
CEDEX 19, France
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Čj. VZ05 hospodařeníA

VÝKAZ O HOSPODAŘENÍ
za účetní období roku 2004
od 1.1.2004do 31.12.2004

Asociace malých debrujárů České republiky

IČO: 46271066

Výkaz vypracovala: Jana Sádlíková - Horská, hospodářka AMD ČR

Výkaz byl schválen VV AMD ČR a jednáním valného
shromáždění 10.12.200 v Luhačovicích.

KONTROLY
Kontrola revizní komise AMD ČR
Revizní komise pracovala v daném období ve složení:
Tomáš Novotný (KMD Tábor) po jeho vyloučení z AMD ČR
nahrazen Mgr. Marií Kulichovou (KMD Praha)
Tomáš Opravil (KMD Brno)
Zápisy z kontrol byly předávány k materiálům jednání výkonného výboru pro nejbližší
jednání jako samostatný dokument.
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Čj. VZ05 hospodaření

POKYNY K HOSPODAŘENÍ
Vnitřní dokument Asociace malých debrujárů České republiky
Valné shromáždění v prosinci 1999 uložilo výkonnému výboru zpracování
obecně závazných směrnic pro hospodaření AMD ČR. Na jeho přípravě se
podílela skupina pro dokumentaci (vedoucí L.Lepík), která doporučila
maximální jednoduchost a snadnou srozumitelnost. Na základě zkušeností
uplynulých let a v návaznosti na současné potřeby našeho sdružení zpracovala
Jana Horská-Sádlíková, hospodářka AMD.
AMD ČR je sdružení s právní subjektivitou a veškeré účetnické a daňové povinnosti plní
hospodářka a ústředí v Praze. Ostatní články jak regiony tak kluby pracují prostřednictvím
právní subjektivity AMD ČR.
¾ Po ukončení akce (projektu) je povinností gestora (realizátora) provést vyúčtování podle
pokynů stanovených před jejím zahájením a daňové doklady zaslat přehledně nalepené na
ústředí a to nejpozději do 7 dnů po ukončení akce, nebude-li dohodnuto předem jinak
¾ Snahou je nezatěžovat vedoucí zbytečným papírováním, přesto je třeba dodržet
základní pravidla:
1. DAŇOVÝ DOKLAD (musí obsahovat)
¾ Datum
¾ Podpis
¾ Razítko
¾ Zřetelný popis kupovaného zboží nebo služby
¾ IČO nebo DIČ prodávajícího
Upozornění: doklad obsahující jenom součet položek bez označení druhu zboží je
neplatný a vystavujete se riziku vrácení peněz.
2. INVENTARIZACE
¾ Celková inventura se klubů netýká (provádí hospodářka sdružení)
¾ Při nákupu drobného investičního majetku (DKP) je povinnost vedoucího vést o něm
evidenci (např. v sešitě), která musí minimálně obsahovat (příklad):
Pořadové
číslo

Datum

Popis

Částka

01.

22.7.2002

židle

1 200 Kč

Datum
vyřazení
29.12.2003

Způsob
vyřazení
zničení

Pro objasnění: DKP je předmět, jehož doba použitelnosti je víc jak jeden rok a nákupní
cena od 2 000 Kč až do 40 000 Kč včetně DPH.
3. FINANČNÍ PROSTŘEDKY
¾ Povinnost vyúčtování finančních prostředků, se kterými disponují vedoucí projektů, je
podle pokynů ústředí obvykle do konce října. Vždy je nutné utratit všechny prostředky
nebo zůstatky vrátit společně s vyúčtováním do pokladny AMD ČR.
¾ Uzávěrka pokladny ústředí je vždy k 31.12.
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4. VNITŘNÍ SYSTÉM KONTROL
¾ Za jednotlivé projekty nesou zodpovědnost jejich gestoři a kontroly jsou prováděny
současně s předáním vyúčtování akce
¾ Na jednání VV předkládá ústředí průběžné výsledky hospodaření a realizace
zahraničních programů
¾ Vedoucí klubů i individuální členové mohou požádat o běžnou kontrolu účetnictví
během roku prostřednictvím členů revizní komise
5. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA
¾ Povinností hospodářky je zpracovávat účetní uzávěrku v zákonem stanovených
termínech a předkládat ke schválení vždy na prvním následném valném shromáždění
Úhrady členských příspěvků

V roce 2001 proběhla v souvislosti s přechodem na nový systém registrace kontrola členské
základy. Registraci doplnila nová databáze zavedená k 1.12.2002. Stav členské základy
najdete v kapitole „Přehled klubů AMD ČR podle regionů“ současně s přehledem úhrady
členských příspěvků.
Na základě úkolu stanoveném na VS 1999 a následném jednání VV jsme pokračovali podle
zkušeností a vzoru roku 2001 ve stanoveném systému řádného členství a registrace:
A) řádné členství = po úhradě členských příspěvků do 28.2. na daný rok a řádné
registraci
B) registrace (evidované členství) = v celém příštím roce, ale bez členských výhod a
povinností
C) automatické ukončení členství = po jednom roce pouhé registrace bez aktivity a
úhrady členských příspěvků
Výše členských příspěvků pro řádné členství zůstává i pro příští období nezměněno:
nevýdělečně činní á 10 Kč, výdělečně činní á 20 Kč, individuální členové á 100 Kč. Evidence
je prováděna pro celé sdružení centrálně na ústředí AMD.
Výši členských příspěvků na činnost vlastního klubu si stanovuje vedoucí klubu.
Evidenci je vždy nutné vést prostřednictvím ústředí AMD ČR.

Služby poskytované sdružením
Naše sdružení disponuje minimem profesionálních pracovníků a nevlastní výrobní prostředky,
nemovitosti, či jiné vybavení.
Služby poskytované veřejnosti se z těchto důvodů zúžily pouze na propagační aktivity vlastní
činnosti jako např. semináře pro zájemce nebo školení a to zdarma, maximálně za přímé
náklady spojené s akcí hrazené pořadatelem.
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Kontrolní činnost
Je uvedena v části Základní ekonomické údaje
Pravidelné kontroly hospodaření jsou prováděny prezidentem a sekretářkou ústředí pí Ilonou
Bauerovou vždy s každým gestorem jednotlivého projektu a to při předání vyúčtování. Na vyžádání
členů a podle vlastního uvážení provádějí kontroly členové kontrolní komise.

Zpráva Kontrolní komise o kontrole ze dne 27. června 2005
Věc:
Přezkoumání zrušení táborských klubů Logici I, Logici II, Logici III, Logici IV a Logici V zasedáním
výkonného výboru AMD ČR ze dne 21.května 2005
Předmět:
Výkonný výbor AMD ČR na svém zasedání rozhodl, o zrušení výše uvedených klubů za neplnění
povinností, které vyplývají ze stanov občanského sdružení Asociace mladých debrujárů České
republiky.
Důvody pro zrušení klubů:
a) Klub Logici I
- špatný postup při likvidaci linolea v hodnotě 4340,10 Kč, po třech letech a osmi měsících používání
b) Klub Logici II
- špatný postup při likvidaci PC karty a Modemu v celkové hodnotě 4670,40 Kč, po třech letech a
třech měsících používání
c) Klub Logici III
- špatný postup při likvidaci stanu Boyard v hodnotě 2999 Kč, po třech letech používání
d) Klub Logici IV
- nevhodné jednání a vystupování, nedodržování etických norem
e) Klub Logici V
- špatný postup při likvidaci MS 92041U4-HDD, Diktafonu, harddisku (chybí typ), válendy, palandy,
předního kola-kompletu a el. sporáku v celkové hodnotě 29445 Kč
Závěry:
Po prostudování vyžádaných materiálů bylo zjištěno,že ani jeden klub nepostupoval při likvidaci
evidovaného majetku (DKP) správně.
Za nevhodné jednání a vystupování a nedodržování etických norem bylo v případě vedoucí klubu
Logici IV p. Jana Šedivého považován dopis zaslaný p. Savarovi (člen VV AMD ČR). Dopis jsem si
přečetl a jeho závěr skutečně neodpovídal slušným mravům.
Další závadou byla shledána skutečnost, že dle usnesení VV AMD ČR ze dne 21. května 2005 měl
být vrácen veškerý evidovaný majetek všech výše uvedených zrušených klubů na ústředí AMD ČR a
to do 15. 6. 2005. Tento evidovaný majetek doposud nebyl na ústředí AMD ČR předán.
v Praze dne 27. června 2005

za KK Tomáš Opravil
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EVIDENCE A EKONOMIKA – INFORMACE.
Po semináři vedoucích klubů AMD ČR sumarizujeme odpovědi na oblasti, ve kterých bylo v
minulosti shledáno nejvíce nedostatků a kladeno nejvíce dotazů. Podklady byly zpracovány na základě
stanov AMD ČR, pokynů k hospodaření a předkládaný materiál byl konzultován s Ministerstvem
školství a mládeže.

ČLENSTVÍ
Členství ve sdružení je individuální, kolektivní nebo čestné.
Vznik členství :
-členství vzniká registrací písemné přihlášky výkonným výborem a zaplacením členských příspěvků.
-čestné členství vzniká usnesením výkonného výboru a jeho přijetím danou osobou.
Typy členství:
A) řádné členství = po úhradě členských příspěvků do 28.2. na daný rok a řádné registraci
B) registrace (evidované členství) = v celém příštím roce, ale bez členských výhod a povinností
C) automatické ukončení členství = po jednom roce pouze registrace, bez aktivity a úhrady
členských příspěvků
Řádné členství je vždy třeba obnovit na daný rok písemnou formou.

DOTACE NA TÁBOR AMD ČR
-

dotaci z prostředků MŠMT lze použít v případě, kdy bude celý tábor účtován přes ekonomiku
AMD ČR a zde také uloženy všechny prvotní doklady
je možné použít v případě, že tábor AMD ČR bude účtován jako samostatná účetní jednotka
při pořádání jiného tábora – i zde je třeba dodat s účetnictvím všechny prvotní doklady
dotaci na jiný tábor, případně tábor s jiným pořadatelem než je AMD ČR nelze poskytnout

DOTACE NA KLUBY AMD ČR,
které pracují při DDM či jiných zařízeních, která vybírají další poplatky
-

pokud je veškerá ekonomika takového klubu vedena prostřednictvím AMD ČR, lze
poskytnout dotaci
pokud jsou finanční prostředky klubu evidovány, či vybírány jinde, má klub u AMD ČR
veškeré výhody a povinnosti člena, ale nesmí využívat dotací

JINÉ PŘÍSPĚVKY na činnosti klubu
Pokud klub získá jakékoli další finanční prostředky je třeba je vždy evidovat prostřednictvím ústředí
AMD ČR (kluby nemají právní subjektivitu).
Evidence finančních prostředků:
- při platbách v hotovosti: je za prostředky zodpovědný vedoucí klubu a po výběru stanovených
částek předá na ústředí společně s vybranou částkou - seznam členů, od kterých fin.prostředky
vybíral s uvedením: výšky částky u jednotlivých plátců, jejich jména, příjmení, datum
narození, bydliště, podpis plátce a vedoucího
- při bezhotovostních platbách: platí totéž co při platbách v hotovosti, pouze uvedené podklady
je třeba na ústředí AMD ČR dodat před jejich výběrem
Vyúčtování a zprávu o akci je gestor povinen dodat na ústředí AMD ČR do 7 dnů po ukončení akce.
Termíny dotací se řídí podle podmínek a termínů v jednotlivých dotacích.

LIKVIDACE materiálů
Návrh na likvidaci materiálů podává vždy gestor, který je za materiál zodpovědný a má jej uveden ve
svém vyúčtování (většinou vedoucí klubu).
Požadovaných dokumenty likvidace: zápis nejméně 3 členné likvidační komise, z nichž alespoň jeden
je členem VV nebo KK, při krádeži doklad policie o vyšetření ztráty, likvidace nemůže být během
uváděné běžné doby životnosti) – v případě nedodání požadované dokumentace je vedoucí klubu
(gestor dotace) povinen zakoupený materiál, případně částku vrátit v termínu do uzávěrky účetního
období. Komise předkládá ústředí návrh k likvidaci.
O způsobu likvidace vždy rozhoduje statutární zástupce (prezident + výkonný výbor AMD ČR).
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Pro valné shromáždění 2005 byly doporučeny ke schválení následující doplňky:
ROZHODNUTÍ O NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍCH po kontrole MŠMT
- do nákladů AMD ČR lze uvádět pouze DOKLADY znějící na AMD ČR, případně klub AMD ČR a
ne na jiného odběratele. Zodp.: všichni účtující
- NÁKLADY HRAZENÉ Z DOTACÍ je možné do účetnictví uvádět pouze v roce, ve kterém byla
dotace přiznána Zodp.: všichni účtující
- CESTOVNÍ PŘÍKAZY – je nutné vždy uvádět všechny předepsané náležitosti.
Zodp.: předkladatel cestovního příkazu
- SEZNAMY ÚČASTNÍKŮ – u jednotlivých akcí je třeba dokládat vždy seznamy účastníků podle
předepsaných náležitostí jméno, příjmení, adresa bydliště a datum narození. Při výběru finančních
prostředků navíc doplnit o podpis plátce. Zodp.: všichni gestoři akcí
- VÝDAJOVÉ DOKLADY z pokladny je třeba vždy číslovat Zodp.:Bauerová,Horská
- VYBRANÉ ÚČASTNICKÉ POPLATKY je možné vrátit účastníkům, případně zřetelně označit jako
zůstatek k použití pro AMD ČR. Zodp.: gestoři akcí, Bauerová,Horská
- K dokladům za případné úhrady za ZPROSTŘEDKOVATELSKOU A OBCHODNÍ ČINNOST
vždy přikládat doklad o uzavřeném smluvním vztahu s bližší specifikací za provedené služby.
Zodp.:gestoři akcí,Bauerová,Horská
- U předkládaných dokladů uvádět bližší ROZPIS materiálu případně služeb.
Zodp.:gestoři, Bauerová, Horská
- Veškeré DOTACE používat striktně pouze dle podmínek stanovených „podmínkami“.
Zodp.:gestoři akcí,Bauerová, Horská
- Zvýšení úrovně účetní služby zajistit novým softwarovým programem objednaným a připravovaným
firmou OKbaze.
Zodp.:Zapletal,Bauerová, Horská

Přírůstky a úbytky majetku
AMD není vlastníkem žádného movitého, ani nemovitého majetku.
V majetku sdružení jsou pouze drobné a krátkodobé předměty (DKP), které získávají jednotlivé kluby
bez právní subjektivity většinou z prostředků státních dotací, pořizují z vlastních zdrojů, darů, či
sponzorsky.
Všechny DKP jsou evidovány vedoucími klubů - od roku 2003 současně i v databázi ústředí AMD .Po
použití nebo ukončení doby životnosti jsou DKP odepisovány podle stanovených pravidel a
definovaných výkonným výborem AMD. Zveřejněny jdou v Beppo 2/2004 a na webových stránkách
sdružení: http://www.debrujar.cz/php/view.php?cisloclanku=2005041301
V majetku AMD je jeden počítač PC s monitorem a jehličkovou tiskárnou. Uvedené prostředky byly
získány ze státních dotací na investice v roce 1997, jsou evidovány na ústředí AMD a fyzicky slouží
pro činnost OKMD Uherské Hradiště (vedoucí Vojta Ondrušek).
Dalším majetkem je kopírovací přístroj CANON 6216 zakoupený za účelového finančního příspěvku
státní dotace pro rok 1999, který slouží organizaci na ústředí AMD v Praze.
Souprava počítače PC s monitorem a laserovou tiskárnou, dlouhodobě zapůjčenou Národním
informačním centrem mládeže (NICEM), kterým je naše sdružení členem, byla převedena do majetku
sdružení.
V roce 2000 byla z vlastních zdrojů zakoupena následující výpočetní technika: počítač PC
s monitorem, laserová tiskárna, barevná inkoustová tiskárna a scanner. Po zakoupení nové techniky
z dotace investic MŠMT pro ústředí. Byla stávající technika předána do užívání KMD Stříbro
(J.Soukupová) a KMD Žirovnice (P.Chuchválek) a KMD Klobouky (J.Pilát).
V roce 2004 byl zakoupen Notebook, ale pro poruchovost byl vrácen na základě protokolu.

V roce 2005:
Přehled majetku AMD ČR je veden u hospodářky organizace (Jana Horská).
V roce 2005 bylo zakoupeno pro ústředí AMD jako investice z dotace MŠMT: notebook, projektor,
multifunkční zařízení (tiskárna,kopírka). Dále pro potřeby klubů jako investice: 2x keramická pec
(KMD Stráž a Prakšice), raftový člun (KMD Litomyšl).
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Čj. VZ05 činnost

ČINNOST SDRUŽENÍ v HODNOCENÉM ROCE
ČINNOST STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ A EXEKUTIVY
Valné shromáždění - volební 13. prosince 2003 Luhačovice - Pozlovice, hotel Ogar
Valné shromáždění - hodnotící 11. prosince 2004 Praha – Zahradní Město
Valné shromáždění - volební 10. prosince 2005 Luhačovice - Pozlovice, hotel Ogar

Výkonný výbor – účast na jednáních za období 2004-2005
Č.

JMÉNO členů VV

01.
02.
03.

Faronová Kateřina
Coufal Josef
Ledererová Ludmila
Rudová Ludmila

04.
05.
06.
07.
08.

Rytířová Božena
Savara Pavel
Slabý Jan
Soukupová Jitka
Zapletal Petr

Celkem 8 jednání

17.01.
04

P
P
P

12.03.
04.

12.6. 23.10.
04
04

12.03.
05

21.05.
05

Rezignovala na funkci z osobních důvodů
O
P
P
P
P
O
P
P
P
P
O
P
P
O
P
P
O

Kooptována od VS 2004
P
O
P
P
P
P
P
P
Kooptována od VS 2004
P
P
P
P

6

22.01.
05

3

5

5

14.10.
05

P
P
Vylou
čena

Celkem

1
5
6
5

P
P
P
P
P

O
P
O
P
P

P
P
P
P
P

P
O
P
P
P

3
6
7
4
8

8

6

6

6

45

Legenda: P-účast potvrzena, N-účast nepotvrzena, O-omluvení, NE-neomluvení

Složení výkonného výboru vyplývá z uvedené tabulky a je uvedeno v části základní údaje. Do VV
AMD ČR byl kooptován za odstupující Kateřinu Faronovou Josef Coufal (KMD Litomyšl a prezident
AMD regionu Pardubického).
Valným shromážděním 2004 byly zvoleny: B.Rytířová (Uh.Brod) a J.Soukupová (Stříbro)
Jak vyplývá z uvedené tabulky, je třeba ocenit zodpovědnou účast členů VV na jednáních, a s tím i
související kvalitou projednávání a plnění úkolů. Obecným nedostatkem zůstává velmi těžké
vyhledávání společných termínů jednání. Podařilo se uskutečnit výjezdní zasedání při příležitosti
konání finále projektu Einstein 2005 ve Stříbře.
Mimo uvedená jednání se pravidelně scházely pracovní týmy ustavené k realizaci jednotlivých
projektů (hodnocení na jiném místě). Jednání se také účastnili prezidenti a zástupci jednotlivých
regionů a přizvaní hosté. O účasti a obsahu jednotlivých jednáních VV AMD ČR jsou vedeny
pravidelné zápisy.
Výsledky a závěry jednání byly vždy zveřejňovány v informačním bulletinu BEPPO 2004 – 2005.
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Členové VV AMD ČR podávají vlastní zprávy o svém působení ve
výkonném výboru za uvedené volební období.
Zpráva o činnosti člena VV AMD - předkládá Josef Coufal
Ve VV jsem zodpovědný za uspořádání letního celostátního tábora AMD
ČR.Letošní tábor byl již 6, který jsem pomáhal zajistit a zároveň realizovat.
Vzhledem ke skutečnosti, že dnes můžeme s jistotou tvrdit, že letní činnost
v asociaci má tradici a naše tábory mají vysokou programovou a organizační
úroveň, je jen škoda že nejsou více hodnoceny z pohledu ostatních členů VV.
Pro letošní tábor, celotáborovou hru připravila Jaroslava Pachlová. Hra měla název „KCK KOSMICKÁ CESTOVNÍ KANCELÁŘ PROXIMA“, jak je z názvu zřejmé účastníci tábora se stali
klienty první kosmické cestovní kanceláře, a aby se mohli zúčastnit svého prvního letu do kosmu bylo
nutné zvládnout základní výcvik a přípravu na let. V průběhu tábora se každý dozvěděl něco málo o
kosmu a naši sluneční soustavě, připravil se jak po fyzické tak i po psychické stránce na svůj první let.
Součástí programu byl sport a různé rukodělné činnosti, například: jízda na lodích a raftu, míčové hry,
výlety, výroba raket na různý pohon, řízení RC modelů aut a letadel, jízda na koních a mnoho jiných
táborových aktivit. Velkým přínosem pro tábor bylo získání nového raftu s vybavením a tak bylo
možné obohatit již tak pestrou táborovou činnost o další zajímavý prvek.
Letní tábor navštívila celá řada metodických návštěv např. pracovníci Hygienické stanice, prezident
AMD p. Petr Zapletal a další zvědavci, všichni byli překvapeni jak perfektním vybavením táborové
základny tak především kvalitní celotáborovou hrou a připraveným programem. Tábor je také velice
kladně hodnocen i ze strany rodičů a náhodných návštěvníků a to vše se odráží v získávání případných
sponzorů naši činnosti.
Za to, jak máme organizované Celostátní debrujárské tábory patří především dík všem, kteří tábor
připravují nebo přímo se podílejí na jeho realizaci.
Ještě jednou všem, kteří nám pomáhají zajistit letní činnost velké a upřímné poděkování.
Bobeš- Josef Coufal

Jan „Yenda“ Slabý
Zpráva o působení ve výkonném výboru AMD ČR
V roce 2005 jsem se vyjma jednoho zúčastnil všech jednání výkonného výboru.
Můj úkol zde je správa internetových stránek asociace. V rámci tohoto úkolu
jsem upravoval časopis Beppo do podoby vhodné pro uveřejnění na internetu a
umisťoval jej na webovou prezentaci asociace.
Prezentace je umístěna na adrese http://www.debrujar.cz/beppo/beppo.htm a je
možné z ní stahovat aktuální i starší archivovaná čísla ve formátu MS Word a
Adobe PDF.
Jan Slabý -KMD České Budějovice

Ludmila Ledererová
Zpráva o působení ve výkonném výboru AMD ČR
Měla jsem zajistit prezentaci na GO+ Region-tour 2005. Akce proběhla úspěšně.
Hodnocení bylo po ukončení předloženo VV AMD a zveřejněno na
internetových stránkách.
Ludmila Ledererová, Brno

Ludmila Rudová
V květnu 2005 byla výkonným výborem z AMD ČR vyloučena. Zpráva o působení jako zástupce
AMD v ČRDM byla ve výroční zprávě 2004 a v roce 2005 se jednání neúčastnila.

Mgr. Pavel Savara
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Zpráva o působení ve výkonném výboru AMD ČR
Z osmi jednání jsem se zúčastnil šesti.V průběhu volebního období jsem byl pověřen
řešit společně s prezidentem AMD ČR situaci táborských klubů. Bylo řešeno
korespondenčně a vyřešeno vyloučením vedoucích. Dále byly k uzavření celé kauzy
předány všechny podkladové materiály k dořešení advokátní kanceláři.
Mgr.Pavel Savara, Prakšice

Mgr. Jitka Soukupová
Zpráva o působení ve VV AMD ČR
Do výkonného výboru AMD ČR jsem byla kooptována v roce 2004. Byla jsem
zodpovědná za uspořádání celoroční debrujárské soutěže Einstein 2005.
Soutěž proběhla v období leden 2005 až říjen 2005 ve dvou částech.
Korespondenční část soutěže, která měla tři kola, proběhla od ledna do května a
zúčastnilo se jí 53 debrujárských klubů a 3 družstva neorganizované mládeže.
Celkem o účast ve finále bojovalo 75 družstev.
Celorepublikové finále proběhlo od 14. do 16. října 2005 ve Stříbře a zúčastnilo se jej 23 z 25
pozvaných nejlepších týmů. Veškeré informace o soutěži, zadání soutěžních kol i fotografie z akce
naleznete na internetových stránkách debrujárů ve složce Einstein 2005.
Celorepublikové finále se konalo pod záštitou náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje Mgr. Olgy
Kalčíkové, která se akce osobně zúčastnila a nešetřila chválou a nadšením nad činností malých
debrujárů. Informace o akci a reportáže z finále se objevily ve všech denících na Tachovsku i
v měsíčníku Plzeňský kraj.
Děkuji všem účastníkům akce za skvělou spolupráci, pomoc při organizaci a výbornou atmosféru.
Mgr. Jitka Soukupová, Stříbro

RNDr. Božena Rytířová
Zpráva o působení ve VV AMD ČR v roce 2005
Ve výkonném výboru jsem se aktivně účastnila jednání o vyřešení situace
s táborskými kluby. Dostala jsem za úkol zrealizovat pobyt 43 dětí a 2 vedoucích
z Mittelschule „Felix Mauersberger“ v Netschkau v týdnu 26.-30.září Uherském
Brodě jako výměnu za pobyty debrujárských klubů v Limbachu a Netzschkau.
Německá škola byla s pobytem velmi spokojená a projevila zájem o další výměny.
RNDr.Božena Rytířová

30.

Čj. VZ05 rekapitulace

REKAPITULACE ZÁVĚRŮ A ZÁSADNÍCH ÚKOLŮ
pro období 2004-2005
Valná shromáždění 2004 a 2005 zhodnotila průběžně plněné úkoly stanovené usnesením valného
shromáždění 2003 na období 2004 – 2005. Pro srovnání vývoje a stavu jednotlivých úkolů uvádíme
jak konkrétní úkoly z usnesení VS 2003 na dané období, tak závěrečnou rekapitulaci výsledků
jednotlivých bodů na konci roku 2005. Obě části jsou graficky odděleny.
Hodnocení VS 2004-2005:
Valné shromáždění 2005 se sešlo na závěr volebního období 2004 – 2005. Hodnocení se bude
pohybovat schématicky v daných zásadních liniích. Některé body se postupem času projevily jako
nefunkční, jiné jsou postupně naplňovány, případně upravovány podle reálných potřeb sdružení.
Úkoly na další volební období budou stanoveny v usnesení valného shromáždění 2005 a dále
rozpracovány a řešeny nově zvoleným výkonným výborem.

Hodnocení USNESENÍ VS 2005 na období 2004 – 2005:
¾ Debrujárská laboratoř – pokračovat v zajišťování podmínek pro vytvoření stálé
expozice AMD ČR v NTM jako interaktivního centra.
Hodnocení VS 2004:
Po odchodu kontaktního pracovníka ing. Václava Suchého z NTM jsme pokračovali ve spolupráci na základě
podepsané dohody. Širšímu rozvoji vztahů a aktivit brání zejména rozsáhlá a dlouhodobá přestavba NTM.
V roce 2004 se podařilo připravit rámcovou dohodu o spolupráci s muzeem hlavního města Prahy, které do
budoucna umožňuje i rozšíření o pravidelnou expozici AMD ČR. Pokračování dohody bude dále upřesněno a
specifikováno po vyhodnocení společných aktivit a zejména konkrétních akcí v roce 2005.
Hodnocení VS 2005:
Spolupráce s Muzeem hlavního města Prahy se po roční spolupráci ukazuje jako velmi výhodné a funkční.
Důkazem je společná akce „Dny muzeí 2005“. Pro rok 2006 je připravován rozšířený projekt „Dnů muzeí a
Festivalu debrujárů 2006“. Možnost zřízení vlastní laboratoře debrujárů zůstává i nadále otevřena, ale nemá
konkrétní formu.
Další možností je zřízení debrujárského centra v nově připravovaném projektu Vědeckého centra ve
spolupráci s ČVUT. Přípravy jsou zatím v teoretické rovině, základním písemném projektu a politických
jednání. Realizace je však velmi dlouhodobá.

Regionální články – pokračovat ve formování regionálních článků a jejich podpoře
Hodnocení VS 2004:
v roce 2004 došlo k výrazné finanční podoře regionů a regionálních aktivit,
ale bohužel až ve druhé polovině roku na základě povolení přesunu finanční
dotace MŠMT. V dalším pokračování rozvoje regionů je nutné dbát na
dodržení struktury organizace. V roce 2004 je třeba, aby v jednotlivých
regionech proběhla řádná valná shromáždění regionů a byly ustanoveny
struktury řízení obdobné strukturám celé asociace v souladu se stanovami. Pro
příští období je třeba postupně přenášet další pravomoci včetně finančního
spolurozhodování na regionální výbory.
Hodnocení VS 2005:
Samostatná činnost regionů se stále nedaří, proto bylo pro příští období doporučeno zachování úkolu podpory
regionů. Do vlastních regionálních valných shromáždění a zajištění spolehlivé funkčnosti regionů budou
zásadní rozhodovací pravomoci na výkonném výboru AMD ČR.
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JIHOČESKÝ – Lenka Slabá, prezidentka regionu
JIHOMORAVSKÝ – Ludmila Ledererová, prezidentka regionu
MORAVSKOSLEZSKÝ – Libor Lepík, prezident regionu
ZLÍNSKÝ – Vojta Ondrušek, prezident regionu
Pouze zástupci s mandátem VV AMD ČR ke zřizování regionálních výborů jsou v regionech:
KRÁLOVÉHRADECKÝ – Arnošt Míček
LIBERECKÝ – Zdeňka Meixnerová
PARDUBICKÝ – Josef Coufal
OLOMOUCKÝ – Mirka Černá, během roku změna za Zdeněk Rakušan
PLZEŇSKÝ – Jarka Pachlová
PRAHA – Nataša Mazáčová během roku změna na Marie Kulichová
STŘEDOČESKÝ – Marek Veselý
VYSOČINA – Alena Šteflová
Debrujáři zatím nevyvíjejí činnost v regionech:
KARLOVARSKÝ
ÚSTECKÝ

¾ Pokračovat v rozvoji bilaterálních vztahů s partnerskými organizacemi.
Hodnocení VS 2004:
Oblast zahraničních vztahů je tradičně velmi úspěšná a její aktivity se obrážejí v přehledu akcí.
Tradičně nejúspěšnější spolupráce je s partnery ve Francii, Německu a Belgii. Smlouva o
partnerství se Slovenskem byla více méně formální, ale individuální i kolektivní výměny byla
realizovány nezávisle na podpisu dohody. Nově jsou připravovány řádné dohody o spolupráci
s debrujáry Ile de France, Bretagne a Centre (Francie).
Hodnocení VS 2005:
Zahraniční spolupráce pokračuje na velmi dobré úrovni. Díky podepsaným dohodám lze
partnerství i jednotlivé aktivity velmi přesně vymezit. Spolupráce se Slovenskem je stále
pouze na jednotlivých aktivitách klubů. Nově se podařilo navázat spolupráci s tvořící se
debrujárskou organizací v Maďarsku.

¾ U jednotlivých akcí AMD ČR stanovovat vždy stanovovat gestory jednotlivých
akcí, harmonogram a podmínky realizace.
Hodnocení VS 2004:
Stanovování gestorů bylo zachováno a osvědčilo se. Gestoři jsou následně zodpovědní za celý projekt a úspěšně si zřizují
pracovní skupiny. Pravomoci je třeba dále přenášet na jednotlivé regiony.
Hodnocení VS 2005:

Je třeba zachovat schvalování a podporu gestorů jednotlivých projektů. Daleko větší důraz je
však třeba klást na finanční kázeň a přesné vyúčtování akcí dle stanovování podmínek
gestorům.

¾ V rámci finančních možností zajistit co nejvhodnější podmínky pro pořádání
akce „SETKÁNÍ 2004“.
Hodnocení VS 2004:
Akce byla úspěšně realizována gestorem, kterým byl Pardubický region a Josef Coufal. Hodnocení včetně dokumentace
zveřejněno na web a vyúčtování předáno na ústředí AMD.

Při kontrole vyúčtování v roce 2005 za rok 2004 trval kontrolní orgán na vyúčtování akce jako
běžnou víkendovou akci v poměru příspěvků a dotace 50% : 50% nebo příspěvkem na
účastníka a den 50 Kč. Z tohoto důvodu vyplývá i značně vysoká částka ke vrácení. Akce byla
plánem i obsahem definována jako celoroční a také určena pro veřejnost, proto byla gestorem
vyúčtována v poměru 70% : 30% jak stanoví podmínky dotací. Věříme, že připomínkování
finančnímu úřadu bude úspěšné.
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¾ V rámci finančních možností zajistit co nejvhodnější podmínky pro pořádání
akce „EINSTEIN 2005“.
Hodnocení VS 2005:
Akce byla úspěšně realizována gestorem, kterým bal Plzeňský region a Jitka Soukupová. Hodnocení
včetně dokumentace zveřejněno na web a vyúčtování předáno na ústředí AMD.

¾ Na prvním jednání nově zvoleného VV AMD ČR projednat a navrhnout způsob
řešení dlužné částky regionu Zlínsko vůči ústředí AMD ČR.
Hodnocení VS 2004:
Během roku 2004 byli na jednání přizváváni i další zástupci Zlínského regionu a díky aktivnímu přístupu
Pavla Savary byla celá záležitost uzavřena ke konci účetního období.
Hodnocení VS 2005 : v dalším období se již problémy neobjevily a je uzavřeno

¾ Řádně zaregistrovat nově schválené STANOVY AMD ČR u ministerstva vnitra.
Hodnocení VS 2004:
Stanovy byly po drobných úpravách doporučených a navržených ministerstvem vnitra řádně schváleny na
mimořádném valném shromáždění AMD ČR, které proběhlo vzhledem k nutnosti projednání při jarním
semináři v Praze.
Hodnocení VS 2005:
Stanovy je třeba neustále sledovat a případné připomínky projednávat výkonným výborem. Pokud by se
objevily zásadní nedostatky nebo nejasnosti, musí nové návrhy úprav projednat valné shromáždění a
následně provést registraci nových úprav.

¾ Na prvním jednání VV v roce 2004 projednat písemné připomínky a náměty do
diskuse z VS 2003, navrhnout konkrétní opatření a seznámit s nimi členskou základnu
prostřednictvím Beppa č 1/2004.
Hodnocení VS 2004:
Výkonný výbor na všechny připomínky reagovat a pravidelně zveřejňoval v Beppu 1-5/2004. Problematika,
která nebyla dořešena se automaticky přenáší do návrhu usnesení VS 2004 s konkrétnímu úkoly řešení pro
výkonný výbor do dalšího období.
Hodnocení VS 2005:
Úkol stálý, který byl důsledně dodržován i v roce 2005 a stejným způsobem bude naplňován i v dalším
období.

¾ Podpora regionálních článků a jejich aktivit
Hodnocení VS 2004:
Základním úkolem výkonného výboru byla podpora regionů a regionálních aktivit. VV navrhl regionům i
jednotlivým klubům v regionech částky pro jednotlivé projekty a HSV klubů. K přerozdělení regionálními
výbory došlo jen ve výjimečných případech a návrhy nebyly v případě JHČ regionu a klubů v Táboře
výkonným výborem akceptovány.
Hodnocení VS 2005:
Vzhledem k finanční zodpovědnosti prezidenta a výkonného výboru bude v příštím období podávat návrhy
na celkové částky pro jednotlivé regiony navrhovat výkonný výbor AMD ČR. V jednotlivých regionech si
potom částky a gestory stanoví regionální výbory a návrhy podají výkonnému výboru. Pokud tak neučiní,
budou částky stanoveny přímo výkonným výborem. Po jejich schválení předá ústředí částky s podmínkami a
zodpovědností za vyúčtování stanoveným gestorům.
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HODNOCENÍ NOVÝCH ÚKOLŮ USNESENÍ VS 2004.
Podklady pro podávání projektů, tvorbu rozpočtu regionu a pro výroční zprávu
Připravit a v regionech diskutovat tabulku a podklady pro tvorbu projektu klubů za
jednotlivé regiony ke zpracování ústředím za celou organizaci.
Připravit a v regionech diskutovat tabulku a podklady pro tvorbu výroční zprávy za jednotlivé regiony
(systém výkaznictví činnosti). Stanovit termín a zodpovědnost za dodání podkladů z jednotlivých
regionů pro zpracování výroční zprávy celého sdružení. Lze do 20.10. 2005 předložit jako zkušební
podklad za rok 2004 pro projekty na rok 2006 jako přirozenou a volnou součást výroční zprávy 2004.
Definovat pravidla tvorby rozpočtu, gestorů a zodpovědnosti regionu (ekonomiku regionu)
Hodnocení VS 2005:
Systém výkaznictví byl zpracován do nové tabulky. Zkušební předání těchto výkazů však vrátila
necelá polovina klubů za rok 2004. V roce 2005 byla situace jen o málo lepší. Takto hodnocená
činnost je značně zkreslující a nevypovídá objektivně o celkové činnosti klubů a regionů.
Příprava projektů bude nadále na základě zaslaných požadavků klubů a regionů. Následné rozdělení
získaných finančních prostředků bude v kompetenci osob a orgánů, které přebírají finanční
zodpovědnost, tedy prezidenta a výkonného výboru. Možnost ovlivnění výše částek na jednotlivé
použití v rámci stanovených podmínek bude na regionálních výborech.
Projednat závěry a doporučení zápisu kontrolní komise za rok 2004 a kontrol 2005.
Navrhnout účinná opatření k jejich nápravě a zlepšení stavu.
Hodnocení VS 2005:
Výkonným výborem byla stanovena nápravná a rozšířená opatření, která se stávají součástí vnitřních
ekonomických předpisů AMD ČR (zveřejněna na www.debrujar.cz a Beppo).
NOVÁ AKTIVITA – PROJEKT SPACE ONE
Novou aktivitou bylo propojení a završení projektu „Vesmír 2005“. Nejlepší
řešitelé byli zařazeni do první mezinárodní dětské posádky projektu SPACE ONE.
Vítězové se zúčastnili týdenního výcviku v belgickém Euro Space Centru –
Transinne.
-

Tento projekt měl několik zásadních kladů:
ukázalo se, že lze spolupracovat na partnersky vyrovnané úrovni se
sdružením podobného typu, kterým byla Dětská tisková agentura
(DTA) Domino
na základě české iniciativy šlo o zapojení dalších zahraničních
účastníků a finále v Belgii absolvovali společně s českými dětmi také
děti z Velké Británie
podařilo se získat vedle podpory MŠMT další příznivce a známé osobnosti, kterými byli
především: první český kosmonaut Vladimír Remek, Marcel Grun a pražské Planetárium a Jan
Cimický, psycholog
úspěch projektu je dobrým příslibem pro získávání dalšího partnerství, možné podpory
institucí, médií a komerční sféry, zapojení zájemců z dalších zemí a využití zkušeností
k přípravě a realizaci projektu SPACE TWO pro rok 2006
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Čj. VZ05 REG struktura

ČINNOST PODLE REGIONŮ
rekapitulace
STRUKTURA ČLENSKÉ ZÁKLADNY PODLE REGIONŮ 2004
Region
Jihočeský
Jihomoravský
Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Praha hlavní město
Středočeský
Vysočina
Zlínský

Celkem 2004

Klubů do 14 let 15 - 18 let 19 - 26 let nad 26 let z toho ind. celkem
9
44
2
2
22
5
12
3
3
8
6
28

97
444
23
45
262
60
244
58
51
123
45
344

144

1 796

20
80

5
2
48

2
2

6
46
2
2
26
5
11
5
4
11
6
30

226

50

154

47
8
16

18
5
1
17
1
2
2

5
1
1
1
1

2

141
580
26
48
353
66
266
81
56
139
55
426

11 2 237

STRUKTURA ČLENSKÉ ZÁKLADNY PODLE REGIONŮ 2005
Region
Jihočeský
Jihomoravský
Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Praha hlavní město
Středočeský
Vysočina
Zlínský
CELKEM

Klubů do 14 let 15 - 18 let 19 - 26 let nad 26 let z toho ind. celkem
5
41
2
1
22
6
11
3
5
7
8
28

50
413
21
11
244
91
204
37
51
104
53
344

9
42
0
0
69
3
21
18
60
10
2
57

4
10
1
0
10
1
5
1
5
0
3
2

5
40
2
1
29
7
11
4
9
10
6
36

0
3
0
0
1
0
1
0
1
1
0
2

68
505
24
12
352
102
241
60
125
124
64
439

139

1 623

291

42

151

9

2 116

35.

Informace a zprávy z regionů.
Region Jihočeský – prezident Lenka Slabá
Region
Jihočeský

Klubů do 14 let 15 - 18 let 19 - 26 let nad 26 let z toho ind. celkem
5

50

9

4

5

0

68

Činnost jihočeského regionu v roce 2005, plány do r.2006
Činnost regionu v tomto roce byla velice bohatá. Hned v únoru jsme společně s debrujáry
z Košic představili v rámci Dnů slovenské kultury debrujárskou činnost dětem ze základních škol.S
expozicí Hydro jsme se podíleli na dnech techniky v Brně. Na konci března se jeden člen společně
s brněnskými debrujáry zúčastnil v Maďarsku Mini Expa Science. V květnu proběhla Bambiriáda a
v červnu v Třeboni předvádění pokusů ke dni dětí. Prvních čtrnáct dnů v srpnu se konal I. mezinárodní
tábor DDM a debrujárů Lipno kemp. Zúčastnili se ho čeští debrujáři, osm dětí a dvě vedoucí z Francie
a dva slovenští debrujáři. Na konci srpna jsme čerpali nápady při Veletrhu nápadů a v září lákali nové
členy na akci Jsme tady v Č. Budějovicích a Debrujáři před školou v Třeboni. Porovnávali jsme také
své schopnosti s ostatními debrujáry při Einsteinovi ve Stříbře. V říjnu viděli naše pokusy studenti
gymnázia v Trhových Svinech. V listopadu jsme vyrazili do 3D kina a Národního muzea do Prahy.
V příštím roce hned v lednu pojedeme do Ostravy do VŠ báňské pro stavebnice a tím se
přihlásíme do soutěže Napájení sluncem. V květnu se zúčastníme Bambiriády. V červnu vyjede
delegace na festival debrujárů do Paříže. V první polovině roku uděláme pro debrujáry regionu výlet
do Prahy. O prázdninách se zúčastníme tábora ve Francii a navštívíme s debrujárským programem
Slovensko. Během celého roku budeme spolupracovat s Radambukem, ostatními sdruženími a
pokračovat ve spolupráci jihozápadního regionu a francouzských debrujárů. Francouzské straně
nabízíme účast na Vánocích debrujárů, dnech muzeí a týdenní podíl dvou vedoucích na prázdninové
činnosti ve městě.

Valné shromáždění Jihočeského regionu
Datum konání: 20.10.2005
Účastníci: M. Čermáková, L. Slabá, F.Špulák, E.Špuláková, M. Slabý, J. Slabá
Program: 1. informace o počtu klubů v regionu
2. představitelé regionu – jeden vedoucí z každého klubu- L.Slabá, M.Čermáková,
F.Špulák
3. zhodnocení roku 2005-viz.zpráva za region
4. aktivity v r.2006: - účast v soutěži VŠB Napájení sluncem
gestor Y.Slabý
- účast na festivalu debrujárů v Paříži
gestor Y.Slabý
- účast na táboře ve Francii
gestor Y.Slabý
- získání požadované kvalifikace
gestor Y.Slabý
- výjezd skupiny na Slovensko
gestor M.Čermáková
- výlet do Prahy
gestor M.Čermáková
- Bambiriáda
gestor M.Čermáková
- přijetí dvou francouzských vedoucích
na prázdninovou činnost ve městě
gestor L.Slabá
- spolupráce s Radambukem
gestor L.Slabá
- náborové akce v Třeboni
gestor F.Špulák
- náborové akce v Č.Budějovicích
gestor M.Čermáková
5. kandidát do republikového VV Jan slabý
Zapsala Lenka Slabá

36.

Region Jihomoravský – prezident Ludmila Ledererová
Region

Klubů do 14 let 15 - 18 let 19 - 26 let nad 26 let z toho ind. celkem

Jihomoravský

41

413

42

10

40

3

505

Hodnocení činnosti KMD Jihomoravského regionu v r.2005
Činnost regionu řídil výkonný výbor ve složení : prezident Ludmila Ledererová, členové Martina
Křičková, Anna Vylamován, Šárka Húserková, Tomáš Opravil.
Výkonný výbor se na svých jednáních během roku sešel 8 x, aby zajistil organizaci akcí pro kluby
regionu.
1. Leden 2005
Region-tour prezentace se zúčastnily kluby Brno Dráček Ledererová, BrnoJunior Bdinková,
Nesovice Rešková,Bílovice Křičková.
2. Únor 2005
Týden s vědou a technikou ve spolupráci s DDM Junior kluby Dráček Brno Vylamová,
Bílovice Křičková,Kyjov Režňáková a Pavlasová , Nesovice Rešková
3.Květen 2005 - Bambiriáda- gestor Rešková Nesovice
4. Červenec 2005 Mezinárodní tábor Francie- Paimpol, účast Bílovice Křičková,Dráček Ledererová
5.Září 2005 - Narozeniny žabáka Beppa gestor Nesovice Rešková, účast Kyjov Režňáková
6. Říjen 2005 Výlet pro kluby regionu Losiny,Dlouhé Stráně gestor Ledererová, Kluby Kyjov
Režňáková, Brno Húserková,Dráček Ledererová, Bílovice Křičková, Hustopeče Kuncová, Brno
Šenkeřík
7. Listopad 2005 Vánoční debrujárské dílny gestor Vylamová
Kluby Dráček, Ledererová, Bílovice Křičková, Nesovice Rešková,Kyjov Pavlasová,Pohořelice
Kaňovská,Vranov Hnízdo.
V letošním roce se velmi úspěšně začala rozvíjet spolupráce mezi francouzskými partnery. V říjnu
proběhlo 40 výročí družby Brno – Rennes a byli pozváni i zástupci JHMreg a DDM Junior.Akce se za
debrujáry zúčastnila L Ledererová a za Junior Vašek Piskač
Akce plánované na rok 2006
Region tour v Brně
Bambiriáda v Brně
Seminář pro animátory
Tábor pro francouzské debrujáry u nás
Podzimní výlet
Narozeniny žabáka Beppa Nesovice
Vánoční debrujárské dílny v Brně

Region Královéhradecký – zástupce Arnošt Míček
Region

Klubů do 14 let 15 - 18 let 19 - 26 let nad 26 let z toho ind. celkem

Královéhradecký

2

21

0

1

2

0

24

Region Liberecký – zástupce Zdeňka Meixnerová
Region

Klubů do 14 let 15 - 18 let 19 - 26 let nad 26 let z toho ind. celkem

Liberecký

1

11

0

0

1

0

12

Region Moravskoslezský – prezident Libor Lepík
Region
Moravskoslezský

Klubů do 14 let 15 - 18 let 19 - 26 let nad 26 let z toho ind. celkem
22

244

69

37.

10

29

1

352

Region Olomoucký – zástupce Miroslava Černá
Region
Olomoucký

Klubů do 14 let 15 - 18 let 19 - 26 let nad 26 let z toho ind. celkem
6

91

3

1

7

0

102

Zápis z valného shromáždění Olomouckého regionu
datum konání: 19. 11. 2001, přítomni: Čechová, Černá, Kvapil, Křenek, omluveni: Vasilová, Polášek
Hodnocení činnosti v roce 2005:
I. společné akce: exkurze do Liberce – 4.6. 2005 Šumperk, Želechovice, Olomouc, Litovel, zajišťovala: M.
Černá, soutěž Souboj s časem 18. – 20. 11. 2005, Šumperk, Olomouc, Litovel, zajišťovali: J. Kvapil, J. Křenek
II. semináře a setkání vedoucích klubů:
Litovel, 28. 5. 2005 seminář – prezentace klubů na veřejnosti, Účast: Polášek, Vasilová, Černá
Litovel, 20. 10. 2005 seminář – nové pokusy pro činnost klubů, Účast: Čechová, Kvapil, Vasilová, Černá
III. semináře a školení pro veřejnost: 8. 3. 2005 Šumperk, Fyzika netradičně – pro učitele Šumperka, účast 25
dospělých, 4 debrujáři, seminář vedla M. Černá
IV. akce pro veřejnost:
Jarmark M, F a Ch, 28. 5. 2005, Olomouc, J. Kvapil, 500 návštěvníků
Dopoledne s debrujáry, 2. 3. 2005, Šumperk, Čechová, 40 návštěvníků, 7 debrujárů
Bambiriáda 28. – 29. 5., Šumperk, Čechová, 4 debrujáři, 1000 návštěvníků
Den otevřených dveří na Gymnáziu Hejčín, 3. 12. 2005, J. Kvapil
Den otevřených dveří na ZŠ Litovel, Jungmannova 25. 5. 2005, 150 návštěvníků, Litovel, M. Černá
Akademie – vystoupení „Kouzlení“, 24. 5. 2005, Litovel, M. Černá, 13 debrujárů, 450 návštěvníků
Návrh plánu činnosti v roce 2006: Jarmark fyziky a chemie v Olomouci (Černá, Kvapil), Seminář pro nimátory
(Černá), Bambiriáda v Šumperku (Čechová), Regionální soutěž v Šumperku (Cechová),
Usnesení
Valné shromáždění Olomouckého regionu.AMD ČR
a / schvaluje: zprávu o činnosti v roce 2005, zprávu o hospodaření v roce 2005, plán hlavních akcí v roce 2006
b / ukládá: zabezpečení akcí dle rozpisu, zpracovávat informace všem animátorům z regionu (Černá)
Zapsala: Miroslava Černá

Region Pardubický – prezident Josef Coufal
Region
Pardubický

Klubů do 14 let 15 - 18 let 19 - 26 let nad 26 let z toho ind. celkem
11

204

21

5

11

1

241

Hodnocení VV Pardubického regionu
Hlavní těžiště celé práce je oblast Litomyšle, kde je soustředěno 7 KMD a
odtud se řídí a rozhoduje o práci celého regionu. Co jsme ve spolupráci připravili
a na čem se členové podíleli v průběhu celého roku.
Hlavním úkolem pro rok 2005 bylo připravit a organizačně zajistit
celostátní akci letní tábor MD. Tábor se nám podařil uskutečnit v termínu 31.
července až 12. srpna 2005 na turistické základně Budislav. Celotáborová hra
měla název KCK Proxima (kosmická cestovní kancelář Proxima) a účastníky připravila na cestu
kosmem a pomohla jim zvládnout základní přípravu pro tento let.
Dalším našim úkolem je pořádání zajímavých seminářů pro vedoucí dětských kolektivů a pracovníky
táborů. Tyto třídenní semináře se uskutečnily dva a to v měsíci duben a září. Každý seminář je
uskutečněn pro cca 30 osob jak z naši organizace tak i pro ostatní zájemce pracující s dětmi a mládeží.
Činnost MD se nám daří velice dobře propagovat při různých drobných akcích jak v našem
regionu tak i na akcích celostátního významu např.celostátní burza letní činnosti v Brně, dalším
kladným počinem jsou besedy - praktické semináře pro studenty SPgŠ o MD.
Dále se jednotlivé
kluby podílely na celé řadě drobných akcí jako pořadatelé či spolupořadatelé (Den dětí, Den země,
ukázky činnosti MD,…).
Pro rok 2006 plánujeme seminář pro animátory 2x VÍKEND HER, letní tábor AMD ČR,
vystoupení klubů v místě působení, spolupráce při pořádání akcí pro děti a mládež s Obecními úřady.
Pardubický region dává stále o sobě vědět a tak se dostává činnost malých debrujárů do
podvědomí celé široké veřejnosti regionu
Bobeš -Josef Coufal

38.

Region Plzeňský – zástupce Jaroslava Pachlová
Region Klubů
Plzeňský

do 14 let 15 - 18 let 19 - 26 let nad 26 let z toho ind. celkem

3

37

18

1

4

0

60

V našem regionu pracují stále jen tři kluby. I když aktivit a propagace je hodně, stále nedošlo
k založení dalšího klubu.
Letos uvádíme nejvýznamnější akce klubů v našem regionu
Tři nejvýznamnější aktivity KMD Stříbro v roce 2005
1. Festival Paříž
16. – 20. června 2005
6 dětí a 2 vedoucí KMD Stříbro prezentovali svoji činnost a celoroční soutěž Einstein 2005 na
Festivalu vědy v Paříži, který spolupořádali naši francouzští partneři z regionu Il de France. Festival
probíhal po dobu tří dnů v parku La Vilette. Náš stánek měl tři části – pokusy, fyzikální výrobky a
hračky, hlavolamy a setkal se ze strany návštěvníků s velkým zájmem.
2. Einstein 2005
14. – 16. října 2005
Na gymnáziu ve Stříbře proběhlo celorepublikové finále celoroční soutěže. Zúčastnilo se jej okolo 150
účastníků z 23 klubů z celé republiky. Akce proběhla pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje.
Vítězem třídenního klání se stal klub malých debrujárů z Třince.
3. Space One
31. října – 5. listopadu 2005
Barbora Šrámková a Veronika Šímová se staly členkami šestičlenného týmu z České republiky, který
se společně s anglickou posádkou účastnil kosmického výcviku v Transinne v Belgii. Na tomto
projektu se spolupodíleli debrujáři společně s Klubem Domino a DTA.
Klub ve Stráži i pro ostatní veřejnost připravil několik aktivit, např. tradiční vánoční soutěž, které se
účastní soutěžící z plz. reg. a podílí se na dalších akcích (Den muzeí v Praze, Drakiáda, různá
vystoupení, turnaje stolních her, …)

Region Praha hl.město – zástupce Marie Kulichová
Region

Klubů do 14 let 15 - 18 let 19 - 26 let nad 26 let z toho ind. celkem

Praha hlavní město

5

51

60

5

9

1

125

Region Středočeský – zástupce Marek Veselý
Region

Klubů do 14 let 15 - 18 let 19 - 26 let nad 26 let z toho ind. celkem

Středočeský

7

104

10

0

10

1

124

Region Vysočina – zástupce Alena Šteflová
Region
Vysočina

Klubů
8

do 14 let 15 - 18 let 19 - 26 let nad 26 let z toho ind. celkem
53

2

3

39.

6

0

64

Region Zlínský – prezident Vojtěch Ondrušek
Region Klubů
Zlínský

28

do 14 let 15 - 18 let 19 - 26 let nad 26 let z toho ind. celkem
344

57

2

36

2

439

Jednání Volebního Valného shromáždění AMD Zlínsko – 19.10.2005
Účast: Ondrušek, Savara, Horonová, Šmelcerová, Doláková , Rytířová, Ančincová, Ohera., Hubáček
Bělohradová, Červenková , Macková , Naďová , Kročová, Kubíková
Hosté: ing. Stojnová Dana, ved. OŠ města UH a Malíková Vladimíra, zástupce SSŠ UH
Program: 1. Zahájení a organizační záležitosti 2. Volby 3. Hodnocení krajských akcí v roce 2005
4. Návrhy krajských akcí v roce 2006 5. Diskuse, informace z VV AMD ČR, dotace, závěry
Průběh jednání
ad 1) Schválení programu a organizačního průběhu VS, přivítání hostů, prezence
ad 2) Dle písemných návrhů z jednotlivých KMD a z průběhu debaty byli VS pro další období zvoleni
SPEKTRUM Zlín: Mgr. Inka Kubíková (KMD St.Město), Krajská rada AMD Zlínsko: UH: RNDr.
Ivana Bělohradová (KMD Uh.Ostroh), Mgr. Stanislav Ohera (KMD Gymnázium UH), KM: Mgr.
Vladimíra Doláková (KMD U Sýpek KM), Mgr. Petr Zachariáš (KMD Holešov), VS: Mgr. Dana
Šmelcerová (KMD Val. Meziříčí)
Výkonný výbor AMD ČR: Mgr. Pavel Savara (KMD Prakšice), RNDr. Božena Rytířová (KMD
Gymnázium JAK Uh.Brod)
Prezident AMD Zlínsko: Vojtěch Ondrušek (KMD Uh.Hradiště)
ad 3) Dle informací jednotlivých gestorů proběhly v roce 2005 tyto krajské akce:
1.
„Debruj. show“ – Holešov, 25.-26.1. Ondrušek 145/9, ZŠ Za Alejí UH,11.4. Ondrušek
26/1, Gymn. UH, 11.4. Ondrušek 26/1, Smet.sady UH, 1.5. Ondrušek 250/250, Baťova vila ZL, 1.5.
Šmelcerová 250/250
2.
Výstava „30 dní pro NNO, únor 2005 Ondrušek
150/250
3.
Bambiriáda-Zlín, 27.-28.5.2005 Trnčíková 500/300,UH,27.-28.5.2005 Bělohradová 500/300
4.
Soutěž pro ZŠ a G města UH – I.-V.2005 Ondrušek
100/6
5.
Baťův kanál, Sp.-SM a zpět, 21.6
Ondrušek
33/5
6.
Techn.muzeum Brno, květen 2005
Ohera
40/3
7.
Prezentace projektu ZŠ Prakšice, 17.9.
Savara
200/50
8.
Seminář vedoucích KMD, UH, 25.4.
Ondrušek
-/8
ad 4) Dle návrhů přítomných účastníků převzali nad krajskými akcemi roku 2006 gestorství:
1. Bambiriáda Zlín
květen 05
Doláková V. (Rytířová B.)
žádána dotace 5.000,2. Bambiriáda Uh.Hradiště
květen 05
BělohradováI.Červenková.)
5.000,3. 2- denní seminář ved. KMD duben 05
Šmelcerová Dana 20.000,-4.
Soutěž „Energie a já“
celorok 05
Šmelcerová Dana 20.000,5. Baťův 1.máj (Zlín)
1.5.05
Šmelcerová Dana 5.000,6. Debr.show Uh.Hradiště
1.5.05 OndrušekV.
1.000,7. Výstava „30 dní NNO“
únor 05 Ondrušek V. (OheraSt.) 1.000,8. Soutěž „VN“ města Zlína půlrok Ondrušek V. 1.000,9. Debr.show ve SR IV. a IX.05
Ondrušek V . 1.000,10. Zahr.zájezd Belgie IV. či V.05 Savara P.
40.000,Další akce zařadit dle aktuálních možností a potřeb (musí být předem známi gestoři).
1 Zajistit, aby plánované akce Zlínska se dostaly do požadavků na dotace – zajistí Savara, Rytířová
2. Prověřit v jednotlivých KMD zájem o zájezd do Belgie a projednat zařazení na AMD ČR, Savara
3 Zajistit propagaci a účast KMD v kraji soutěže „Energie a já“ ve Val.Meziříčí - Šmelcerová
4. Hlášení změny ved. KMD pro AMD ČR (Zachar Kroměříž – Z.Ježišková, Holešov – .Zachariáš)
5. Zkvalitnit komunikaci s AMD, získat pro AMD Zlínsko mobil a další KT – Ondrušek, Rytířová
6. Zaslat: na KMD a AMD ČR zápis z VS, čl.KR upřesněný seznam ved. KMD Zlínsko ,Ondrušek
Zapsal dne 20.10.2005
Vojtěch ONDRUŠEK, prezident AMD Zlínsko

40.

Čj.:VZ05 tradiční akce

CELOREPUBLIKOVÉ AKCE
POŘÁDANÉ SDRUŽENÍM v r. 2005
Z plánu práce vyplývají stěžejní akce sdružení, které se s oblíbeností a narůstající kvalitou
stávají tradičními. Jedná se o akce celoroční a otevřené vůči ostatní veřejnosti.
Ročník
konání

13.

Název
akce

Místo
pořádání

Pořadatel

1.-3.4.

Seminář
vedoucích

Brno

ústředí

12.-14..5.

Dny muzeí

26.-29.5.

Bambiriáda

Praha a
regiony
regiony

Ústředí a
regiony
regiony

17.-19.6.

Festival
debrujárů
ESI Expo
Science
International

Francie

KMD Stříbro
+Ile de France

2

6

8

Chile

AMD ČR
+MILSET

1

4

5

31.7.-12.8.

Tábor AMD ČR

Budislav

18

74

92

16.-18.9.

Seminář
vedoucích
Celoroční akce
Finále akce

Luhačovice

AMD+KMD
Litomyšl
Ústředí

3

50

53

ČR
Stříbro

AMD ČR
KMD Stříbro

20
17

550
260

570
277

ČR
ČR+Belgie

AMD ČR
a další
partneři

80

600

680

3

12

15

Ústředí
Ústředí a
regiony

2
21

37
150

39
171

280

2 158

2 438

30.6.-22.7.

6.

15.

Celkem

POČET

Termín
Konání

Einstein
Finále
14.-16.10
Space One
Celoroční akce
Finále
Finále Belgie
31.10.5.11.
18.-20.11. Věda v Maďarsku
8.-11.12. Vánoce debrujárů

Budapešť
Praha a
ČR

2005 Součty položek

Organizát
orů

účastníků
AMD

ostatní
veřejnost

3

55

58

110

360

470

pro velký počet účastníků nelze uvádět
vzhledem k možnému zkreslení statistiky

Ve výroční zprávě za rok 2004 bylo konstatováno, že :
Statistická čísla u akcí Dny muzeí a Bambiriáda je třeba brát se značnou rezervou, protože
účast veřejnosti byla více méně odhadována a může se lišit i v tisících.
Podstatné zůstává, že AMD ČR hrála významnou roli a zejména díky pokusnickým aktivitám
předváděných dětmi našich klubů byly akce širokou veřejností značně ceněny.

Vzhledem k tomu, že je velmi obtížné stanovit počty účastníků z veřejnosti,
upustili jsme od letošního roku od evidence těchto hypotetických čísel.

41.

Čj. VZ05 zahraničí

PŘEHLED MEZINÁRODNÍCH AKTIVIT v letech 2004 a 2005
V zahraničí 2004
Číslo

Termín

Země

KMD

Vedoucí

Počty
dětí

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
24

13.02.-18.02. Francie
08.03.-15.03. Francie
15.04.-20.04. Francie
12.05.-16.05. Francie
28.05.-02.06. Francie
16.06.-22.06 Francie
18.09.-24.09. Francie
24.09.-28.09. Francie
21.11.-30.11. Francie
06.04.-11.04. Anglie
18.09.-24.09. Anglie
27.05.-01.06. Belgie
08.06.-10.06. Belgie
03.09.-08.09. Belgie
23.09.-28.09. Belgie
07.06.-12.06. Slovensko
02.12.-06.12. Slovensko
13.03.-21.03. SRN
30.04.-02.05. SRN
08.07.-15.07. SRN
11.09.-18.09. SRN
12.09.-19.09. SRN
02.10.-09.10. SRN
24.10.-31.10. SRN
Celkem účastníků

ústředí
delegace
Hluk
ústředí
Staré Město
Brno, ČB
Staré Město
Litomyšl
Liberec
Frýdek
Staré Město
Uh.Ostroh
ústředí
Stříbro
Netvo/Týn
Hustopeče
Karviná
Stříbro
Kladno/Slav
ústředí
Nesovice
UH.Brod
Uh.Brod
Kladno

Zapletal/Šmí
Ledererová
Ševčíková
Zapletal
Kubíková
Slabá/Bdin
Němečková
Coufal
Meixnerová
Lepík
Bělohradová
Bělohradová
Zapletal
Soukupová
Tvarůžková
Kuncová
Bystroňová
Homola/Souk
Zapletal
Rešková
Rytířová
Rytířová
Štychová

KMD

Vedoucí

Soukupová

2
40
8
40
7
40
40
4
39
40
41
2
39
40
17
30
21
27
20
20
20
22
559

Pozn.

dospělých celkem

2
2
2
7
2
3
2
2
1
4
4
4
1
4
4
2
3
2
5
1
3
3
3
2
68

2
4
42
15
42
10
42
42
5
43
44
45
3
43
44
19
33
23
32
1
23
23
23
24
627

Evropská platforma
Festival, Poitiers
Za vědou
Forum OFAJ
Za vědou
Festival vědy
Za vědou
Za vědou
Mez. seminář
Za vědou
Za vědou
Za vědou
Příprava Vesmíru
Za vědou
Za vědou
výměna
výměna
Příjetí v SRN
Volejbal.turnaj
ESE Drážďany
Přijetí v SRN
Přijetí v SRN
Přijetí v SRN
Přijetí v SRN

V zahraničí 2005
Číslo

Termín

Země

Počty
dětí

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

21.04.-25.04. Francie
21.04.-25.04. Francie
28.04.-04.05. Francie
17.06.-19.06. Francie
29.07.-09.08. Francie
17.09.-23.09. Francie
07.02.-08.02. Belgie
31.10.-05.11. Belgie
30.06.-22.07. Chile
30.03.-03.04. Maďarsko
08.06.-09.06. Maďarsko
18.11.-20.11. Maďarsko
28.04.-02.05. SRN
28.04.-02.05. SRN
25.09.-02.10. SRN
08.10.-15.10. SRN
09.10.-15.10. SRN
Celkem účastníků

Praha 10
Slavkov
Nesovice
Stříbro
Jih.. region
Staré Město
ústředí
ústředí
ústředí
Jm. kraj
ústředí
ústředí
Kladno
Slavkov
Praha 10
Blatnice
Kladno

Cíglerová
Zehnálková
Rešková
Soukupová
Lederová
Kubíčková
Zapletal
Šmídová
Lepík
Křivánek
Zapletal
Zapletal
Homola
Soukop
Kulichová
Kubicová
Štychová

42.

40
40
39
6
10
40
12
1
1
7
8
17
19
22
262

Pozn.

dospělých celkem

4
4
5
2
2
2
3
3
4
2
3
39
2
2
3
1
3
84

44
44
44
8
12
42
3
15
5
3
3
39
9
10
20
20
25
346

Za vědou
Za vědou
Za vědou
Festival fr. debrujárů
Tábor v Bretani
Za vědou
Příprava Vesmíru
Space One
Účast na ESI
MiniExpo Buda
Příprava Buda
Věda v Maďarsku
Volejbal.turnaj SRN
Volejbal.turnaj SRN
Přijetí v SRN
Přijetí v SRN
Přijetí v SRN

V České republice 2004
Číslo

Termín

Místo

KMD

Vedoucí

Počty
dětí

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
15

19.06.-28.06. Praha
21.06.-26.06. Luhačovice
26.06.-05.07. Luhačovice
23.08.-28.08. Stříbro
11.10.-12.10. Praha
15.10.-17.10. Litomyšl
14.06.-20.06. Luhačovice
25.05.-29.05. Karviná
13.11.-18.11. Praha
14.11.-17.11. Praha
18.06.-23.06. Karviná
08.12.-12.12. Praha
08.12.-12.12. Praha
01.10.-10.10. Luhačovice
10.10.-18.10. Luhačovice
18.10.-25.10. Luhačovice
25.10.-31.10. Luhačovice
Celkem účastníků

ústředí
ústředí
ústředí
Stříbro
ústředí
Litomyšl
ústředí
Karviná
ústředí
ústředí
Karviná
Břečťanová
ústředí
ústředí
ústředí
ústředí
ústředí

Šmídová
Zapletal
Šmídová
Soukupová
Zapletal
Coufal
Šmídová
Bystroňová
Šmídová
Šmídová
Bystroňová
Kulichová
Šmídová
Zapletal
Zapletal
Šmídová
Šmídová

poznámka

Dosp. celkem

8
35
33
12

2
2
2
4
1
2
4
4
1
1
5
2
8
2
3
3
3
49

32
31
7
7
41
20
23
25
26
20
320

10
37
35
16
1
2
36
35
8
8
46
22
8
25
28
29
23
369

Přijetí z Francie
Přijetí z Francie
Přijetí Francie
Přijetí Francie
Seminář IDM
Setkání-soutěž
Přijetí Belgičanů
výměna
Přijetí Slovenska
Přijetí Mexika
Přijetí Slováků
Přijetí Slováků
Hosté-Vánoce
Přijetí Němců
Přijetí Němců
Přijetí Němců
Přijetí Němců

V České republice 2005
Číslo

Termín

Místo

KMD

Vedoucí

Počty

poznámka

dětí Dosp. celkem

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

01.04.-03.04.
12.05.-14.05.
31.07.-13.08.
26.09.-30.09.
26.09.-30.09.
16.10.- 20.10.
08.12.-11.12.

Brno-seminář
Praha-Dny Mu
Lipno-tábor
Bílovice
Uh. Brod
Luhačovice
Praha + Luha

ústředí
ústředí
Čes.Budějovice
Bílovice
Uh. Brod
Jiho.Záp. kraj
ústředí

Zapletal
Zapletal
Slabá
8
Křičková
43
Rytířová
12
Soukupová 6
Šmídová

2
5
2
2
2
2
4

2
5
10
45
14
8
4

69

19

88

Celkem účastníků

Přijetí z Bretaně
Přijetí z BE, Maď
Přijetí Francie
Přijetí SRN
Přijetí SRN
Přijetí Francie
Hosté Vánoce

U této velmi pečlivě vedené statistiky je vypovídací hodnota zřejmá na první pohled. Stačí
srovnání základních údajů:
Skupiny a počty účastníků z ČR v zahraničí
Skupiny a počty účastníků ze zahraničí v ČR
Srovnání let
2004
2005
Počty
2004
2005
24
17
Skupiny
15
7
559
262
Dětí
320
69
68
84
Dospělí
49
19
672
364
Celkem
369
88
2004 celkem 1 038 000 Kč
2005 celkem 71 516 Kč

Vazba na finanční podporu MŠMT výrazně negativně ovlivnila zahraniční aktivity
AMD ČR v roce 2005. Přes tuto skutečnost jsou tyto činnosti hrazené převážně
z nákladů účastníků potěšitelné. Smutným faktem je chování státu vůči nesporně
důležitým a vysoce hodnoceným mezinárodním vztahům zejména dětí a mládeže v nově
se tvořící Evropě.
43.

Čj.VZ05 ocenění

PŘEHLED OCENĚNÍ AMD ČR
za rok 2005
Podle tradičního systému návrhů byli za rok 2005 AMD ČR oceněni následující debrujáři:

a) Ocenění vedoucími klubů AMD ČR
¾ Kolektiv KMD ze Stříbra: za úspěšnou realizaci projektu „EINSTEIN 2005“
¾ Josefovi Coufalovi : za každoroční výbornou organizaci tábora AMD ČR
¾ Jaroslavě Pachlové : za výraznou pomoc organizaci tábora AMD ČR
¾ Lence Reškové : za výraznou pomoc regionálním aktivitám
¾ Ivaně Bělohradové : za výraznou pomoc regionálním aktivitám

b) Ocenění AMD ČR
¾ Kolektivu organizátorů republikového tábora AMD ČR Budislav
¾ Vojtěchovi Ondruškovi : za dlouholetou činnost ve prospěch regionu a AMD ČR

c) Putovní pohár čestného prezidenta doc. Milana Rojka, CSc.
Debrujáři z KMD Litomyšl a vedoucí Josef Coufal měli putovní pohár v držení od roku 2004.
Slavnostní předání vítěznému klubu TŘINEC proběhlo při finále akce „EINSTEIN 2005“

KMD TŘINEC
d) Titul „Debrujár roku“
Na základě návrhu vedoucích, výrazného úspěchu republikové soutěže EINSTEIN 2005, a spolehlivé
plnění úkolů vůči ústředí, v regionu i ve výkonném výboru je přiznán titul DEBRUJÁR ROKU 2005
Mgr. JITCE SOUKUPOVÉ, vedoucí KMD Stříbro.

DEBRUJÁR ROKU 2005
Mgr. JITKA SOUKUPOVÁ
JaroslavaJa
44.

Čj. VZ05 plán úvod

Plán činnosti na rok 2004 - 2006
Každoroční postupný nárůst činnosti, rozšiřování členské základny a postupný přechod na regionální
řízení základních článků si vynutily několik zásadních změn, ke kterým došlo po valném
shromáždění v prosinci 1999. Akce byly zařazeny podle tradičního schématu, ale VS 1999 rozhodlo o
změně organizace a členění pracovních skupin.
Po zkušenostech s novým modelem se osvědčilo snížení počtu členů VV. Dříve dobře hodnocené
pracovní skupiny ZAHRANIČÍ a LEKTORSKÝ SBOR postupně ztrácely na významu a přešli jsme
na GESTORSTVÍ konkrétních úkolů, které stanovoval VÝKONNÝ VÝBOR. Větší pravomoci byly
zdůrazňovány regionálním výborům a zástupcům regionů.
Postup byl doporučen i pro příští období naplňování plánu a činnosti AMD:
mimo stanovení gestora, je také nutné předem uvést harmonogram přípravy,
průběhu a vyhodnocení akce, současně s návrhem rozpočtu a způsobu získávání
finančních zdrojů. Za vyúčtování a vyhodnocení akce nebo projektu je potom
výkonnému výboru odpovědný stanovený gestor.
MNOHEM VĚTŠÍ DŮRAZ NA ROZHODOVACÍ PRAVOMOCI JE TŘEBA
V ROCE 2006 KLÁST NA VÝKONNÝ VÝBOR.
a) Základní organizační struktura je uvedena na jiném místě
Těžiště zodpovědnosti s rozhodovacími pravomocemi má výkonný výbor (VV), jehož
součástí je i prezident asociace s celkovou odpovědností za činnost a hospodaření
sdružení.
Výkonným orgánem asociace bylo ústředí AMD ČR.
Pomocné orgány byly v letech 2004-5 postupně utvářeny k jednotlivým projektům
gestory, které delegoval výkonný výbor.
Chod v regionech koordinovali prezidenti jednotlivých regionů nebo pověření zástupci asociace.
Ústředí a další orgány AMD pravidelně dodávaly vedoucím klubů i individuálním členům
informace a podkladové materiály k vlastní činnosti
b) těžiště práce asociace bylo soustředěno v klubech, se snahou o zapojení do činností co
nejširší veřejnosti
c) nadstavbové a doplňující aktivity byly VV předem nebo průběžně konzultovány se
zahraničními a ostatními partnery a následně připravovány pracovními skupinami
d) o všech aktivitách byli členové pravidelně informováni bulletinem BEPPO. Na zásadní
nebo výběrové akce byly rozesílány pozvánky přímo zainteresovaným klubům. Výběrové
akce byly vždy s konkrétními kritérii účasti zveřejňovány s předstihem v bulletinu
BEPPO.
e) Základní komunikace a informovanost probíhala také pomocí internetových
stránek: www.debrujar.cz

Rámcový plán činnosti na rok 2006
Rámcový plán akcí a činnosti na rok 2006 je uveden na následující straně.
Konkretizací jednotlivých akcí a projektů se bude na svých jednáních pravidelně zabývat VV a
stanovovat k nim pracovní skupiny s odpovědným gestorem.
Rozsah činnosti je úzce vázán na možnosti získání finančních prostředků ať už na základě podaných
projektů na MŠMT, či získání z jiných zdrojů.

45.

RÁMCOVÝ PLÁN AKCÍ AMD ČR NA ROK 2006 - schéma
Čj.VZ05schéma

ZAHRANIČNÍ AKCE

DOMÁCÍ AKCE
VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ
9. – 10.12. 2006
VÁNOCE DEBRUJÁRŮ 2006
Praha 7. – 9.12.

BELGIE – TRANSINNE
Finále akce

SPACE TWO
listopad

Finále republikové soutěže
KLUBŮ a další veřejnosti

FETE DE LA SCIENCE
FRANCIE
Regionální prezentace s partnery

Říjen 2006

Republikový seminář vedoucích
září

Maďarsko
Mini Expo Science

REPUBLIKOVÉ a MEZINÁRODNÍ

TÁBORY AMD ČR
Budislav

ESE 2006
Španělsko

ČESKÁ HLAVA-VĚDA V ULICÍCH
Praha 23,24.6, Olomouc 26.27.6., Plzeň
22.23.9.

BAMBIRIÁDA - květen
26. – 29.5.podle regionů

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNY
s partnery FIPD – termíny Beppo
Regionální výměny partnerů na základě
dohod o spolupráci

FESTIVAL DEBRUJÁRŮ a
DNY MUZEÍ Květen (18.5.)
ČVUT + muzeum hl.města Prahy

CESTOVÁNÍ ZA VĚDOU

Republikový seminář vedoucích
březen

viz programy Londýn, Paříž,
Futuroscope, Belgie

PRÁCE KLUBŮ

BEPPO

VIDEO

INFO

metodika

SEMINÁŘE
vedoucích

MÉDIA

INTERNET

TV,časopisy,rozhlas

web stránky

46.

PROJEKTY
klubů

DALŠÍ
vstupy

Čj.VZ05 struktura

STRUKTURA ORGANIZACE
VÝKONNÝ
VÝBOR
( + prezident)

Ústředí AMD

PRACOVNÍ
SKUPINY

Petr Zapletal
Prezident
Marie Šmídová
Vedoucí oddělení
Ilona Bauerová
Sekretářka

pro jednotlivé akce a
konkrétní úkoly
Dle určení výkonným
výborem

REGIONÁLNÍ
ČLÁNKY
JIHOČESKÝ
JIHOMORAVSKÝ
KRÁLOVÉHRADECKÝ
LIBERECKÝ
MORAVSKOSLEZSKÝ
OLOMOUCKÝ
PARDUBICKÝ
PLZEŇSKÝ
PRAHA hlavní město
STŘEDOČESKÝ
ÚSTECKÝ
VYSOČINA
ZLÍNSKÝ

základní články

KLUBY
INDIVIDUÁLNÍ
ČLENOVÉ

47.

Čj. Ústředí1 2006

Návrh rámcového rozpočtu 2006 na základě projektu podaného na MŠMT.
Náklady ústředí
Činnost ústředí organizace ve prospěch nižších článků organizace a jednotlivých členů, tj. zabezpečení
chodu ústředí AMD, spolupráce s nižšími články a zabezpečení servisních a dalších činností.
Tabulka návrhu předpokládaného rozpočtu na rok 2006

Nákladové

Provoz ústředí
Rozpočet

Služby

Požadováno

350 000

130 000

90 000

60 000

500 000

250 000

Nákup materiálu

150 000

100 000

Opravy a údržba

125 000

20 000

Tisk a jeho distribuce

150 000

40 000

80 000

20 000

1 445 000

620 000

Dopravné
Cestovné
Mzdy (včetně odvodů)
OPPP

Propagace
Celkem

U tohoto rozpočtu je třeba zdůraznit, že značný rozsah činnosti AMD je zajišťován prostřednictvím
regionálních a základních článků (kluby) a z tohoto důvodu jsou personální i materiální náklady
v maximální možné míře minimalizovány.

Pravidelná činnost článků
Pravidelná činnost nižších, resp. základních článků, tj. podpora pravidelných činností a aktivit
s dětmi a mládeží ve městech a regionech, zabezpečení činnosti krajských, popř. nižších
organizačních jednotek,
Tabulka rozpočtu
Nákladové položky
1.

Provoz nižších článků
4.
5.
Rozpočet
Požadováno
500 000
300 000

Služby
Dopravné

100 000

50 000

Cestovné

200 000

100 000

Nákup materiálu

1 400 000

900 000

Opravy a údržba

300 000

150 000

Tisk a jeho distribuce

200 000

100 000

96 000

53 000

2 796 000

1 653 000

Mzdy (včetně odvodů)
OPPP

Propagace

Součty

48.

Tabulka rekapitulace volnočasových aktivit
6.
jednodenní akce

Rozpočet
7.
777 800

Požadováno
8.
474 700

krátkodobé akce

795 000

562 900

tábory

2 455 500

1 293 400

dlouhodobé akce

1 154 900

668 200

Mezinárodní výměny a spolupráce

2 956 000

1 642 000

Vzdělávání pracovníků pro práci v NNO

1 777 000

990 800

9 916 200

5 632 000

Účelové rozdělení

Volnočasové
aktivity

Součty

PŘEHLED AKCÍ MIMOŘÁDNÉHO – REPUBLIKOVÉHO CHARAKTERU
Republikové, celoroční akce organizované sdružením pro KMD a veřejnost
Název akce

služby

Vánoce debrujárů 2006 12 000
7 000
Dny muzeí 18.5.2006
14 000
Republiková soutěž
5 000
Energie a já
50
000
Věda v ulicích
88 000
Celkem

dopravné cestovné materiál opravy

12 000
7 000
14 000
5 000
48 000
86 000

24 000 48 000
14 000 28 000
28 000 56 000
10 000 20 000
10 000 20 000
86 000 172 000

tisky

18 000 6 000
10 500 3 500
21 000 7 000
7 500 2 500
10 000 15 000
67 000 34 000

rozpočet požadováno

230 000
160 000
210 000
110 000
250 000
960 000

120 000
70 000
140 000
50 000
153 000
530 000

Anotace k jednotlivým akcím mimořádného charakteru:
Vánoce debrujárů 2006
Jedná se o nejstarší akci AMD ČR , kterou připravujeme již po šestnácté..
"Vánoce debrujárů" se staly tradičním oceněním celoroční práce
debrujárských klubů spojeným s návštěvou Prahy. Pochopitelně
nemohou chybět oblíbené návštěvy technických památek, muzeí,
divadel, návštěva vysokých škol se zaměřením na fyziku a přírodní
vědy.
Pro plánovanou rekonstrukci Technického muzea je tento bod programu
vyřazen, ale zato jsou připraveny dvě zajímavé novinky. V rámci
připravované spolupráce navštíví všechny kluby muzeum hlavního
města Prahy a při představení klubů můžete předvést a ochutnat
soustu regionálních specialit a dobrot !

Cíle

•
•
•
•

Prezentovat ukázku celoroční činnosti klubu
Shlédnout pracoviště a laboratoře ČVUT a Mat.fyz. fakulty UK Praha
Navštívit muzeum hl.města Prahy v rámci připravovaného projektu Dny muzeí 2006
Ocenit pobytem v Praze návštěvou technických památek a historických zajímavostí členy
nejaktivnějších klubů AMD ČR
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Dny muzeí 18. 5. 2006
DNY MUZEÍ A DEBRUJÁŘI V MUZEU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
18. května 2006
Vzhledem k probíhající rekonstrukci tradičního partnera akce Národního
technického muzea uzavřela AMD ČR dohodu o spolupráci s muzeem hlavního
města Prahy, který je vedle Akademie věd stěžejním partnerem pořadatelství Dnů
muzeí.
18. května 2006 proběhne celosvětový „Den muzeí“, kdy všechna muzea připravují zajímavé
prezentace a pro širokou veřejnost je v tento den vstup zdarma.
Pro šikovné účastníky budou připraveny i zajímavé odměny od partnerské firmy PAPIRIUS.
Na základě desetiletých zkušeností a v souladu s dohodou o spolupráci připravuje Asociace malých
debrujárů ČR v prostorách Muzea hl.města Prahy i v přilehlých prostorách ukázku svých činností.
Debrujáři, děti ve věku 8 – 14 let, předvedou zájemcům spoustu zajímavých pokusů a experimentů.
Některé z nich si návštěvníci mohou sami vyzkoušet ! Celodenní zábavu s vědou a technikou v
prostorách muzea odstartuje slavnostní zahahájení za přítomnosti zahraničních partnerů
z debrujárských organizací Francie, Belgie, Německa, Slovenska a SRN.

REPUBLIKOVÁ SOUTĚŽ KLUBŮ ZA ÚČASTI VEŘEJNOSTI
Tradiční soutěžení debrujárských klubů
vyvrcholilo v roce 1999 republikovým
finále s názvem „Nevyhazuj….z toho by
mohlo být“.
Pro velký úspěch začaly navazovat další soutěže s technickým a ekologickým charakterem
RAFAN (Radost-Fantazie-Nápady), světové finále RAFAN, SETKÁNÍ, ZKUS POKUS a
EINSTEIN .
Pro rok 2006 je připravena obdobná akce vycházející ze zkušeností a
zájmu veřejnosti uplynulých let. Motivací bude oslava 300. let založení
našeho partnera ČVUT a hlavním gestorem se stane Moravskoslezský
region a vlastní realizaci zabezpečují kluby debrujárů v Třinci.
V mediální oblasti jsou naši tradiční partneři: Česká televize, Český
rozhlas – Radiožurnál, Nakladatelství Portál, Časopisy ABC, Ohníček a
Mateřídouška,
Cílem je maximální možná popularizace a tzv.“odmyslifikace vědy“ vůči nejširší veřejnosti.
Jsou připraveny pravidelné vstupy v rozhlase a ČT a celou akci bude provázet soutěž, její
vyvrcholení proběhne republikovým setkáním a finále v říjnu 2006 v Třinci.
Energie a já - Dana Šmelcerová, gestor akce vedoucí KMD Valašské Meziříčí
Je určena minimálně tříčlenným skupinám dětí nejlépe pod vedením dospělého, se
kterým bude možno konzultovat jednotlivé úkoly. Jejich zadání by mělo vést k
přemýšlení o současném způsobu života, jeho úrovni a energetické náročnosti,
hledání možností úspor i zažití situace, co by bylo, kdybychom neměli…
Proto je určitá volnost v přístupu k úlohám, nejsou koncipovány direktivně a je na
úvaze vedoucího družstva, jak bude jeho členy směrovat. Je to trochu náročnější, než prosté
odpověz, doplň …, ale přesto doufáme, že vás to neodradí.
Průběh soutěže můžete sledovat na webových stránkách energie.astrovm.cz, přihlášky a splněné
úlohy posílejte na energieaja@seznam.cz kde také zodpovíme vaše dotazy.
Účastníci se na závěr setkají 13. – 15. dubna 2006 ve Valašském Meziříčí, kde představí
své projekty a budou za to náležitě odměněni. Vzniknou také dvě výstavy, budou putovní a
bude možné si je zapůjčit.
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ČESKÁ HLAVA – VĚDA V ULICÍCH
Praha 23. a 24. června 2006
www.ceskahlava.cz a www.debrujar.cz

Olomouc 26. - 27. 5. 2006
Plzeň 22. - 23. 9. 2006
Záměr projektu
Popularizovat vědu a techniku jako základní faktor rozvoje vyspělé společnosti i moderní ekonomiky
založené především na vývoji špičkových technologií.
Oslovit širokou veřejnost s cílem:
• vzbudit v ní zájem o tuto oblast a přesvědčit o zásadním významu podpory rozvoje vědy a
techniky pro udržení kroku s vyspělým světem,
• seznámit ji s úspěchy vědeckotechnického vývoje, prací institucí věnujícími se
vědeckovýzkumné činnosti a technickému vývoji,
• představit jí špičkové vědce a techniky a výsledky jejich práce a posílit tak společenskou
prestiž vědecké komunity,
• seznámit ji s firmami v regionu používajícími špičkové technologie,
• přispět k lepší informovanosti občanů o práci univerzity a zdůraznit její význam pro rozvoj
regionu,
• motivovat mladou generaci k zájmu o studium moderních technických oborů a vědeckou
kariéru,
• pomoci vytvářet obraz města jako krajského města s univerzitou a zvýšit jeho renomé v rámci
České republiky a zapojením partnerských oblastí do projektu i v rámci EU.
„Věda v ulicích“ - exponáty
Po dva dny budou na veřejných prostranstvích k vidění nejrůznější technické modely, vynálezy a
exponáty spojené především s novými výsledky vědeckého výzkumu a moderními technologiemi.
Forma prezentace a výběr objektů bude atraktivní pro širokou laickou veřejnost. Různé soutěže, hry,
kvizy a zajímavé pokusy probíhající na různých místech výstavy mají přilákat zejména děti a mládež.
Představí se především:
•
nové vynálezy českého původu a úspěchy českých vědců,
•
nejzajímavější výsledky vědecké činnosti AV ČR,
•
významné regionální podniky,
•
partnerské oblasti regionu,
•
novinky světového významu.
„Věda v ulicích“ – doprovodný program
V centru města bude umístěno pódium a velkoplošná obrazovka.
z Na pódiu bude probíhat zábavný program, který bude populární formou přibližovat vědu a
techniku, v rozhovorech se budou prezentovat sponzoři a zajímavá pracoviště.
z Ve spolupráci s univerzitou se představí její studenti a úspěšní rodáci a v rozhovorech
a
živých vstupech vystoupí známé osobnosti současnosti a vzpomene se i na osobnosti
či
významné objevy minulosti spojené s krajem.
z Páteční dopolední program bude laděn pro školní mládež (předvedení robotů, pokusy, kvizy,
soutěže, modely mladých techniků).
z Budou vyhlášeni výherci soutěží.
Na velkoplošné obrazovce budou například k vidění:
9 Vstupy z podniků a provozů, kam se veřejnost běžně nedostane
9 Dokumenty týkající se nových poznatků v oblasti vědy a techniky
9 Cyklus dokumentů o unikátních vědeckých projektech a zajímavých osobnostech české vědy,
který pod názvem České hlavy v současnosti uvádí každý všední den ČT 1
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Čj. VZ05 partneři

Přehled partnerů
a veřejných orgánů, se kterými sdružení trvale spolupracuje
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo životního prostředí
Karlova univerzita, katedra didaktiky fyziky MFF
České vysoké učení technické Praha (ČVUT)
Západočeská univerzita Plzeň
TANDEM – Plzeň a Regensburg
Česká národní agentura MLÁDEŽ
Magistrát hlavního města Prahy
Města a obce s působením jednotlivých klubů

Přehled partnerů AMD ČR
Členské organizace F.I.P.D.
Zahraniční partneři
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

DFJW/OFAJ
Asociation Francoise Petits Debouillards
LJBW Sachsen
AWO Netzschkau
AJC Portugal
JSB (Mladí vědci Belgie)
CIENCIA JOVEN Mexico
Science Muzeum Kensington, LONDON
Duxford Aircraft Muzeum, ENGLAND
Bexhill High School (M.P.Conn), ENGLAND
Dartford Grammar School (Anthony Smith), ENGLAND
Cité des Sciences et L´Industrie, PARIS
Palais de la Découverte, PARIS
Musée Art et Métiers, PARIS
Museum National d’ Historie Naturelle (přírodovědné muzeum), PARIS
Euro Space Centre – Transinne, BELGIE
Kossuth Club Budapešť, Hungaria
Club des petits debrouillards – region Bruxelles
ADEVYK – Asociácia debrujarov Východných Karpát

 Aktualizovaný přehled adresáře zahraničních partnerů je k dispozici na ústředí
AMD ČR
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Mediální partneři
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Česká televize
TV NOVA
Kabel Plus
Regionální média
Český rozhlas 2
Rádio DOMINO
Nakladatelství MLADÁ FRONTA
Časopis Mateřídouška
Časopis Děti a MY

Další partneři a významní sponzoři:
Další partneři a významní sponzoři v České republice
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DTA (Dětská tisková agentura)
Národní technické muzeum
Muzeum hlavního města Prahy
EKO KOM
Hotel OGAR
Mladá Fronta, nakladatelství
PORTÁL, nakladatelství
BVV + managering EMBAX PRINT
Studio Špilberk Brno (Emil Kopřiva, Darja Hrubá)
IMAGE divadlo, Pařížská, Praha 1

Přílohy
Přirozenou součástí výroční zprávy jsou i přílohy, které se snaží alespoň v
omezené míře prakticky dokreslovat a upřesňovat jednotlivé předkládané akce a
hodnocené programové části činnosti.
Významnou část naší prezentace můžete shlédnout na

www. debrujar.cz
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BAMBIRIÁDA
2005
Brno
Č.Budějovice
Praha
Ostrava
Uh.Brod
Uh.Hradiště
Zlín
Uh.Ostroh
Třinec

aaaaaaaaaaaaa

Delegace AMD ČR na ESI 2005 v Chile

Závěrečný ceremoniál na ESI 2005 v Chile

Tábor Budislav 2005

Seminář vedoucích – hotel Ogar 2005

Za vědou – vedoucí klubů v Budapešti

EINSTEIN 2005
Celoroční soutěž AMD ČR
pro kluby a veřejnost
Prezentace klubů

Vítězové KMD TŘINEC

Hlavní aktéři: Albert Einstein a
Jitka Soukupová

DNY MUZEÍ 2005

SPACE ONE
Finále
v belgickém
EURO
SPACE
CENTRU
Transinne
¨2005

