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Úvodní slovo prezidenta AMD ČR
Tak a jsme dospělí. Opravdu. Po osmnáctém roce debrujárského
života uzavíráme další významnou etapu debrujárského života.
Nikdy jsme nerazili heslo “až nás budou milióny”, ale chtěli jsme
se vždycky dobře bavit s dětmi, vědou a technikou. Někteří z členů
si už zvolili jiný způsob zábavy, jiní zůstávají a přicházejí také
noví, kteří o debrujárském hnutí neměli dostud ani tušení. Přes
klesající dětskou populaci je s podivem, že počet členů sice mírně,
ale stále stoupá.
Všude kolem sebe slyšíme o významu občanské společnosti, ale já
vidím nelítostný boj o sebenepatrnější podporu vaší usilovné práce
s dětmi. Kolikrát už jsem si říkal, jestli by nebylo lepší se vším
praštit....ale vidím taky housle Boženky Rytířové s kytarou Leona
Hahna a sbor zpívajích vedoucích před školou v anglickém
Bexhillu.Vidím i obdiv a tichou závist vašeho našení v očích
ředitele Mika Conna.
Ano, s vámi si debrujár opravdu “vždycky ví rady”... a tak se budu
i já těšit s vámi na další debrujaření .
Mgr. Petr Zapletal, Prezident AMD ČR
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Úvodní slova
čestných prezidentů
AMD ČR

Milí přátelé, debrujáři,
máme za sebou další rok úspěšné práce na šlechtění intelektů svých svěřenců (Bambiriády,
Vědohraní, ExpertiQ….) i sami na sobě (Ogar, Anglie).
Doporučuji vám všem, abyste odložili nemístnou skromnost a pohladili svou duši, podobně
jako člen vítězného klubu v soutěži EXPERTiQ, který se na mě obrátil se slovy:
„Nechápu, že my, klub z tak malého města, můžeme být nejlepší na světě!“
Tím nechci přehánět a tvrdit, že jste nejlepší na světě, ale vaše práce zaslouží nejvyšší uznání.
Doc. Milan Rojko, čestný prezident AMD ČR
Milí malí a velcí debrujáři,
máte za sebou další rok, v němž jste se opět smysluplně bavili ve svých klubech. Opět jsem
vaši činnost pozorně a se zájmem sledoval – ať už jenom zprostředkovaně prostřednictvím
webových stránek nebo přímo na některých akcích. S velikým zájmem jsem sledoval soutěž
EXPERTiQ a obdivoval jsem důmyslná řešení soutěžních úkolů, která od vás
přicházela. Dokonce jsem si s chutí sám mimo soutěž „zasoutěžil“ – stavbě slunečních vařičů
a experimentům s krystaly jsem nemohl odolat. Když jsem pozoroval finalisty soutěže v roli
předsedy poroty, měl jsem, spolu s ostatními porotci, velice těžkou práci. Není snadné vybrat
nejlepší z nejlepších, když mezi nimi nejsou téměř žádné rozdíly.
Všechna bohatá debrujárská činnost by byla těžko možná bez týmu vedoucích, které považuji
za nejlepší pedagogy, které znám – a to i v těch případech, kdy vůbec nejsou svým povoláním
učitelé.
S týmem debrujárských vedoucích jsem se měl opět možnost setkat na tradičních seminářích,
z nichž si vždy odvážím množství inspirace pro svou práci, při které se snažím přispět k tomu,
abychom u nás na Matematicko-fyzikální fakultě připravovali vedle dobrých fyziků také
dobré učitele fyziky. Ani v nejmenším nepochybuji, že se s dnešními malými debrujáry budu
v budoucnu setkávat jako s našimi studenty. Ostatně některé z dřívějších aktivních debrujárů
již u nás potkávám. A jak jinak – patří k těm nejlepším.
Chtěl bych vám všem – členům klubů stejně jako jejich vedoucím – popřát mnoho zdaru
v příštím roce a těším se, že se budeme opět potkávat a vzájemně se inspirovat svými nápady.
A abych nezapomněl – děkuji vám za vaši užitečnou práci a hlavně vám přeji co nejvíce
radosti z experimentování a z toho, že se dokážete smysluplně bavit při pronikání do tajů vědy
a techniky.
Doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. – čestný prezident AMD
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název organizace
Asociace malých debrujárů České republiky, o.s.
Sídlo
Asociace malých debrujárů ČR
Sokolovská 702
685 01 Bučovice

mobil
E-mail:

www.debrujar.cz

Sídlo – pobočka – ústředí AMD ČR
AMD ČR
Senovážné náměstí 24
116 47 Praha 1

+777 575 888
prixcz@prixcz.cz

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

www.debrujar.cz

Organizační struktura a orgány sdružení
Prezident AMD ČR: Mgr. Petr Zapletal
Výkonný výbor AMD ČR 2010 – 2011
Bittnerová Jana (Liberec), Coufal Josef (Litomyšl), Hnízdo Jindřich (Vranovice), Lepík
Libor (Frýdek Místek), Naď Igor (Uherský Brod), Rytířová Božena (Uherský Brod),
Savara Pavel (Prakšice), Skálová Marie (Havlíčkův Brod) Soukupová Jitka (Stříbro),
Zapletal Petr (Praha),
Revizní komise (kontrolní komise KK)
Blanka Rouhová (Morašice) – předsedkyně KK
Martina Křičková (Bílovice nad Svitavou)
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
Hospodář
PRIX CZ s r.o.
Ing. Lubomír Tesař
Riegrova 967
508 01 HOŘICE

mobil: +777 575 888
E-mail: prixcz@prixcz.cz

Bankovní spojení
ČSOB a.s. – divize Poštovní spořitelna
Číslo účtu: 154526144/0300
IČO - identifikační číslo organizace: 46271066
Datum vzniku : 22. září 1992
Číslo registrace: VSC/1-15 092/92-R
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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 : 11. prosince 2010
Klubů: 135
členů v klubech: 2 336
individuálních členů: 0

CELKEM členů: 2 336
z toho do 14 let : 1 938
z toho 15 - 18 let: 147
z toho 19-26 let :
79
z toho nad 26 let: 172

Celkem členů : 2 336
Členské příspěvky AMD ČR za rok 2010
Výše čl.příspěvku

Nevýděleční

Nevýděleční á 10 Kč
Výděleční á 20 Kč
Individuální á 100 Kč

Výděleční

Celkem

15310

Celkem

15 310

2 390
0

15310 Kč
2 390 Kč
0 Kč

2 390

17 700 Kč

TABULKA ČLENSKÉ ZÁKLADNY
Rok
Celkem
klubů
Indiv.členů

1999
97
31
2 498

2000 2001 2002
87
98 126
9

10

2003
125

17

14

1 594 1 816 2 107

2 096

2004 2005 2006
144 139 140
11

9

2007 2008
126 125

7

7

6

2 237 2 116 2 130

2 054

1976

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

2008

2009 2010
129 135
3

0

2299 2 336

2009 2010

Členů
v klubech

2 467

1 585

1 806

2 090

2 082

2 226

2 107

2 123

2 047

1 976

2297

do 14 let

2 311

1 457

1 360

1 600

1 674

1 797

1 623

1 704

1 561

1 474

1808

15-18 let

Nedif.

Nedif.

288

289

206

225

291

229

303

304

274

19-26 let

187

128

48

47

55

50

42

35

30

41

48

79

120

152

147

154

151

155

160

157

169

172

2336
1938
147

nad 26 l.et
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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 každém roce se hlásí řádnou registrací několik desítek nových zájemců a každoročně také řada
registrovaných členů svoji činnost končí. To je jev celkem přirozený a je jen dobře, že debrujáři
přicházejí se zajímavou nabídkou činností, ke které dokáží připoutat desítky dětí.
Přirozené je také to, že ve věku zhruba od 8 do 14 let se názory a zájmy dětí teprve třídí a ujasňují.
Pochopitelně ne každému musí právě debrujárství vyhovovat a celkem samozřejmě pokračuje
v hledání a specifikaci svých zájmů jinde.
Pro naši organizace je docela příjemné zjištění, že, přes značně se snižující dětskou populaci a také
postupně vadnoucí zájem o organizovanou činnost, je organizovaných debrujárů kolem dvou tisíc, a to
již od roku 2002.

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 pozvaní 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.
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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. 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.
V celku je koncepce aktivním procesem učení se s využíváním k rozvoji smyslu pro zodpovědnost,
rozvoj experimentálních a intelektuálních schopností, přičemž respektuje zájmy dětí.

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 jeho 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 a valným shromážděním 2006 schválena: Mgr.Marie
Kulichová, prezidentka debrujárů Praha hl.město a vedoucí KMD Praha 10
Členství v mezinárodních organizacích

F.I.P.D. - Fédération Internationale des Petits Débrouillards
(Mezinárodní federace malých debrujárů)
Prezident: Mohamad Benabdenbi - Maroko
(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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ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE
VÝKAZ o hospodaření AMD ČR za rok 2009 ke dni 31.12.2009 (v Kč)
je samostatnou volnou součástí této výroční zprávy.
Asociace malých debrujárů České republiky, o.s.
Výkaz vypracoval:
PRIX CZ s r.o.
Ing. Lubomír Tesař
Riegrova 967
508 01 HOŘICE

IČO: 46271066

mobil: +777 575 888
E-mail: prixcz@prixcz.cz

Výkaz byl schválen VV AMD ČR a jednáním mimořádného valného shromáždění
27.3.2010 a následně také řádným valným shromážděním 11.12.2010 v Praze.
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KONTROLNÍ ČINNOST
Pravidelné kontroly jsou prováděny prezidentem vždy s každým gestorem jednotlivého
projektu a to při předání vyúčtování. Na vyžádání členů a podle vlastního uvážení provádějí
kontroly členové kontrolní komise.

Revizní komise – rok 2010
Tato komise pracovala v tomto složení:
- předsedkyně RK Blanka Rouhová
- člen Martina Křičková

Zpráva kontrolní komise AMD ČR - 2010
Pracovala ve složení - Blanka Rouhová
- Martina Křičková
Zpráva z letního celostátního debrujárského tábora Budislav,
který se konal 1. – 13. srpna 2010.
Celotáborová hra – Cestujeme za vědou.
Byly překontrolovány tyto údaje:
- předběžné přihlášky na tábor (zde byly
veškeré informace pro děti i rodiče)
- závazné přihlášky
- zdravotní průkazy účastníků tábora
Přikládám přílohu – Hodnocení debrujárského tábora – web MŠMT
Kontroly MŠMT na letních dětských táborech - 4. srpna 2010
Ze stanových táborů byla kontrola velmi spokojená zejména s letním táborem Asociace
malých debrujárů v Budislavi u Litomyšle. Přestože všechny kontrolované tábory byly
bez závad, tábor v Budislavi s programovým zaměřením „Putování za vědou“ byl přímo
vzorovou ukázkou tvůrčího přístupu, dokonalého zázemí vybudovaného prací mnoha
dobrovolníků a nezměrné obětavosti hlavního vedoucího pana Josefa Coufala a jeho
táborového týmu.
Zpráva z celostátní debrujárské soutěže EXPERTiQ.
Tato soutěž měla dvě části:
I.
část – se skládala ze čtyř korespondenčních kol – Voda, Obnovitelné zdroje
energie, Geologie, Lidské tělo.
II.
část – finálové kolo, které proběhlo v Liberci v IQparku 8. – 10. října 2010.
Byly překontrolovány tyto údaje: Obsah všech čtyř korespondenčních kol, Pozvánka pro
finalisty EXPERTiQ, Program, Soutěžní úkoly – kategorie starších debrujárů
Zpracovala Blanka Rouhová
Kontrola ze dne 14. -08.02. 2010 – Statutární město Ostrava
Kontrola KMD při ZŠ a MŠ Ostrava-Výškovice – účetnictví, dokumentace a dotace klubu
Nedostatky v předložené dokumentaci nebyly zjištěny.
Kontrola ze dne 24. 11. 2010 – Finanční úřad Bučovice
Kontrola zahraniční činnosti – zájezd KMD Holešov, ved.Mgr.J.Vaclachová
Kontrola nezjistila žádné závady ve vyúčtování.
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ČINNOST SDRUŽENÍ v HODNOCENÉM ROCE
ČINNOST STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ A EXEKUTIVY
Volební valné shromáždění – řádné 12. prosince 2009 v Praze
Mimořádné valné shromáždění – 27. března 2010 Luhačovice
ke schválení hospodářské zprávy za rok 2010 a odpisu materiálů
Valné shromáždění – řádné 11. prosince 2010 Praha

Výkonný výbor – účast na jednáních za volební období let 2010 - 2011
Č.

Příjmení

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Celkem

Bittnerová
Coufal
Hnízdo
Lepík
Naď
Rytířová
Savara
Skálová
Soukupová
Zapletal

Jméno

2010 2010 2010 2011 2011 2011 %
16.01. 26.03. elek.
Jana
P
P
P
Josef
P
P
P
Jindřich
P
P
P
Libor
P
P
P
Igor
P
O
P
Božena
P
P
P
Pavel
P
P
P
Marie
P
P
P
Jitka
P
P
P
Petr
P
P
P
10
9
10

Legenda: P-účast potvrzena, N-účast nepotvrzena,O-omluven,NE-neomluven, P-el, elektronické zapojení

Složení výkonného výboru a účast na jednáních vyplývají z uvedené tabulky a je uvedeno v části
základní údaje.
Jak vyplývá z tabulky, je třeba ocenit zodpovědnou účast členů VV na jednáních a s tím i související
kvalitu projednávání a plnění úkolů. Přetrvává velmi těžké vyhledávání společných termínů jednání.
Kladem je operativní projednávání řady úkolů prostřednictvím elektronické komunikace. Záporem
naopak pomalé nebo žádné reakce některých členů výborů. Elektronickou komunikaci je třeba dále
zlepšovat, a to nejen formou mailu, ale i SKYPE případně ICQ. Časová i finanční úspora je značná,
i když osobní kontakt patrně těžko nahradí.
Mimo uvedená jednání se pravidelně scházely pracovní týmy ustavené k realizaci jednotlivých
projektů. 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 2010
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Hodnocení úkolů na základě usnesení valného
shromáždění na období 2009 - 2010
ÚKOLY STÁLÉ
¾ Debrujárská laboratoř – pokračovat v zajišťování podmínek pro vytvoření stálé expozice
AMD ČR. Současné možnosti spolupráce s Muzeem hl.m.Prahy, ČVUT a TECHMANIA
Plzeň. Úkol: zachovat do úkolů VS a do usnesení VS
Přes dlouholetou snahu o vytvoření stálé debrujárské expozice s významným partnerem se tento
úkol stále dlouhodobě nedařilo naplnit. Postupně vytváříme podmínky k realizaci při skvěle se
rozvíjející spoluprácí s IQparkem v Liberci.
¾ Regionální články – pomocí nově tvořeného lektorského sboru připravit
systém podpory a rozvoje aktivit v regionech ČR + pokračovat
ve formování regionálních článků a jejich podpoře, zvýraznit v úkolech
pro další období do usnesení VS
U regionálních článků stále narážíme na nedostatek dospělých vedoucích,
kteří by se do činnosti regionů aktivně zapojovali. Postupně se daří
aktivizovat regionální výkonné výbory, které vykazují velmi dobrou činnost
zejména v regionech:Jihomoravský, Moravskoslezský, Plzeňský, Praha,
Zlínský
a největší pokrok zaznamenal, díky nové zástupkyni Janě
Bittnerové, region Liberecký
¾ Pokračovat v rozvoji bilaterálních vztahů s partnerskými organizacemi.
Bilaterální spolupráce je zakotvena ve stanovách AMD ČR. Je dále rozvíjena prostřednictvím
smluv mezi jednotlivými regiony a aktivity jsou vázány na finanční prostředky získávané
grantovými systémy jak v ČR tak i partnerskými organizacemi
Tento bod je stálou součástí stanov a jedním ze základních cílů asociace, proto jej jako
pravidelný bod vypouštíme z usnesení.
¾ U jednotlivých akcí AMD ČR stanovovat gestory jednotlivých akcí, harmonogram a
podmínky realizace.
Tento úkol se již stal tradičním a přirozenou součástí řízení asociace. Proto jej také vypouštíme
jako cíl splněný a zakotvený v systému práce organizace.
¾ Podávání projektů, tvorbu rozpočtů, hodnocení a vyúčtování
Stávající a funkční systém zachovat do úkolů a usnesení VS
- Příprava projektů bude nadále na základě zaslaných požadavků klubů a regionů.
- Pokračovat v přípravě kritérií a hodnocení činnosti klubů, regionů a celé organizace.
- 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.
- Po převzetí finanční částky a podmínek vyúčtování, přebírá finanční
zodpovědnost gestor
Tento úkol je již stabilizovaný, ale neustále zápolíme s dodržováním termínů
a kvalitou předkládaných vyúčtování gestory. Do jisté míry je to zapříčiněno
i pozdním převodem finančních prostředků ze strany MŠMT.
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Přehled sledovanosti webových stránek AMD ČR

Po zvýšené sledovanosti informací překládaných webovými stránkami v letech 2006-2007
http://www.debrujar.cz se návštěvnost stabilizovala zhruba na 80 – 100 návštěvnících denně.
Od roku 2002 nedošlo přes značný pokrok v internetových prezentacích k žádným obsahovým, ani
grafickým změnám. Během roku 2009 jsme připravili nový grafický design webových stránek.
Věříme, že zvýšení přehlednosti a snazší orientace návštěvníků v předkládaných informacích přispěje
ke zvýšení návštěvnosti i zkvalitnění veškeré činnosti řízené pomocí web stránek.
Bohužel stále přetrvává nedostatečný počet vedoucích a členů, kteří využívají možnost přebírání
informací z web stránek. Aktivní přístup zejména v komentářích už je pak opravdu víceméně na
několika jedincích.
Přes veškerou snahu se zdá, že návštěvnost webových stránek stále klesá. V roce 2010 to bylo
v průměru 70-80 návštěvníků denně. Velkou roli hraje jistá „přesycenost“ informacemi, ale je
s podivem, že se na své prezentace nedívají často ani jejich autoři. Velkým úkolem zůstává najít
motivaci vedoucích i dětí k aktivnější komunikaci prostřednictvím www.debrujar.cz, aby se
z náročně se tvořících prezentací nestal pouze archivní materiál.
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ČINNOST PODLE REGIONŮ - rekapitulace
STRUKTURA ČLENSKÉ ZÁKLADNY PODLE REGIONŮ 2010
Název
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

do 14

Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Praha hl. Město
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

15-18

22
414
43
23
95
233
69
260
97
95
120
39
32
396
1938

19-26

0
40
0
0
0
77
4
16
5
1
4
0
0
0
147

nad 27

1
1
0
0
0
6
0
40
1
0
0
0
0
30
79

Celkem

2
35
3
3
11
32
7
27
6
6
7
2
6
25
172

25
490
46
26
106
348
80
343
109
102
131
41
38
451
2336

CELOREPUBLIKOVÉ AKCE POŘÁDANÉ SDRUŽENÍM v r. 2010
Č. Termín

Dnů

Realizátor
klub

Realizátor
vedoucí

1. 28.-31.05.

4

2. 17.-28.07.
3. 18.-26.06.

12
9

4. 24.-30.10.

7

5. 01.-13.08.

14

6. 8.-10.10.

3

Liberec Bittnerová

7. 6.10.

1

ústředí Zapletal

8. 9.-11.12.

3

ústředí Zapletal

9.

11.-12.12.

2
55

ústředí Zapletal
Stříbro Soukupová
ústředí Zapletal
ústředí Zapletal
Litomyšl Coufal

ústředí

Zapletal

Název akce
Vědohraní - Den
muzeí
Reunion Expo
Afrika 2010
FIPD Kanada
Finále Space Six Netzschkau
Tábor Budislav
2009
Finále EXPERTiQ
2010
Finále FLL
Praha+Olomouc
Vánoce debrujárů
2010
Valné
shromáždění 2010

Počet Počet Počet Ostat.
dětí dosp. celkem
140

35

175

1100

6
0

5
1

11
1

500
9

20

4

24

20

100

20

120

0

91

25

116

50

230

30

260

300

100

25

125

20

0
687

40
185

40
872

10
2009

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.
Už ve výroční zprávě za rok 2004 bylo konstatováno, že statistická čísla u některých
akcí jako například Dny muzeí, Festival, Věda v ulicích, Bambiriáda… je třeba brát se
značnou rezervou, protože účast veřejnosti byla více méně odhadována a může se lišit i
v tisících. Od roku 2007 již vedeme mnohem reálnější statistiku aktivit. Podstatné zůstává, že
AMD ČR hraje 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 evidence hypotetických čísel a uvádíme pouze reálné počty.
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Přehled republikových seminářů vedoucích v roce 2010
Přehled republikový seminářů v roce 2010
Č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Termín
16.-17.01.
26.-28.03
13.09.
23.-28.10.
02.12.
11.-12.12

Počet
dnů
2
3
1
6
1
2
15

Realizátor

Realizátor

klub

vedoucí

ústředí AMD
ústředí AMD
ústředí AMD
ústředí AMD
ústředí AMD
ústředí AMD

Zapletal
Zapletal
Zapletal
Zapletal
Drozd
Zapletal

Název akce
Seminář k organizaci
Seminář vedoucích klubů Ogar

Seminář vedoucích Písek
Seminář vedoucích v Anglii
Seminář pro UK Praha,MFF
Semináře vedoucích Praha

dětí
0
0
7
0
0
0
7

Počet
dosp. Celk.
12
12
75
75
10
14
44
44
25
25
40
40
206
210

Přehled zahraničních aktivit roku 2010 - v zahraničí
Č. Termín

Země

KMD

Vedoucí
dětí

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

24.03.-27.03.
23.04.-25.04.
23.04.-25.04.
29.04.-04.05.
03.-05.-07-05.
18.06.-21.06.
20.06.-27.06.

Belgie
SRN
SRN
Anglie
Turecko
Kanada
Reunion

Uh.Brod
Kladno
Slavkov
Prakšice
Liberec
ústředí
Stříbro,
Fr.Místek

Naď
Homola
Půček
Savara
Erhartová
Zapletal
Soukupová,
Lepík

8.
9.
10.
11.
12.
13.

12.09.-18.09.
19.09.-26.09.
26.09.-01.10.
08.10.-15.10.
23.09.-28.09.
24.10.-30.10.

SRN
SRN
SRN
SRN
Anglie
SRN

Praha 10
Praha 6
Kladno
Blatnice
seminář
Space 6

Kulichová
Štychová
Homola
Kubicová
Zapletal
Kuncová

Celkem

Počty
dosp.

8
8
40
2
0

1
2
2
2
2
1
5

22
20
30
20
36
20
206

3
2
2
2
2
5
31

celk.
1
10
10
42
4
1
5
25
22
32
22
38
25
237

Přehled mezinárodních aktivit v České republice 2009
Č. Termín

Místo

KMD

Vedoucí

1.
2.
3.

Kladno
Bílovice
Liberec

Kladno
Bílovice
ústředí

Homola
Křičková
ExpertiQ

12.09.-17.09.
12.09.-18.09.
08.10.-10.10.

Počty
dětí dosp.
12
23
35

Celkem

3
5
2
10

Počty zahraničních výměn jsou výrazně ovlivněny finančními prostředky, které získáváme na jejich
podporu. V roce 2009 to bylo pouze 150 000 Kč. Rok od roku se také snižuje zájem o výměny se
zahraničními partnery. Také ze strany našich evropských spolupracujících klubů a asociací se projevil
v druhé polovině roku vliv finanční krize. Aktivity v oblasti mezinárodních výměn jsou z větší míry
hrazené z nákladů účastníků. V roce 2010 už byla podpora zahraničních aktivit ze strany MŠMT
pouze 100 000 Kč.
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Vazba na finanční podporu MŠMT výrazně ovlivňuje zahraniční aktivity AMD ČR. Přes tuto
skutečnost jsou aktivity 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.
Významným faktem je také to, že zájem o výjezdy postupně klesá a není již tak
atraktivní jak před lety. Tradiční zájem je o akce s velkou tradicí a převážně
vyladěným „debrujárským“ obsahem. Přijetí zahraničích skupin je potom ve
vazbě na schopnosti zahraničních partnerů dodržet stanovená pravidla a
nepochybně, stejně jako u nás, i na množství získaných finančních prostředků
gestorem.
Rozsah činnosti je úzce vázán na možnosti získání finančních prostředků, ať už na základě podaných
projektů na MŠMT či získání z jiných zdrojů.

Přehled aktivit podle jednotlivých regionů 2008
Region

Počet
akcí

Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Praha hl.město
Středočeský
Vysočina
Zlínský
CELKEM

7
21
0
0
1
53
4
31
21
11
4
12
37
202

Počet Počet Počet
dnů
dětí
dosp.
18
40
12
34
513
82
0
0
0
0
0
0
3
18
1
114
1691
275
10
94
16
99
1196
142
25
280
90
20
241
45
17
97
9
13
354
18
63
961
148
416
5485
838

Počet
Poznámka
celkem návštěva
52
1000
595
2311
0
0
0
0
19
200
1966
14016
110
65
1338
6296
370
10470
286
580
106
100
372
80
1109
2958
6323
38076

Přehled aktivit klubů podle jednotlivých regionů 2009
Č.

Region

Počet
akcí

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Praha hl.město
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
CELKEM

4
30
1
1
10
27
6
20
24
23
2
8
15
24
195

Počet Počet
dnů
9
63
1
2
18
77
8
37
40
40
4
8
16
35
358

Počet

Počet

Poznámka

dětí
dosp. celkem návštěva
55
9
64
729
123
852
1702
12
3
15
17
10
1
11
3400
92
32
124
386
691
102
793
5472
169
51
220
820
435
117
552
4790
368
180
548
13209
917
91
1008
3413
47
7
54
80
62
8
70
125
344
32
376
400
983
78
1061
1980
4914
834
5748
35794
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Přehled aktivit klubů
Č. Region
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Praha hl.město
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
CELKEM

2010

Počet Počet Počet Počet Počet Poznámka
akcí
dnů
dětí dosp. celkem návštěva
5
16
36
14
50
200
41
99
993
113
1106
2015
8
12
184
20
204
317
5
6
80
21
101
6240
26
32
374
43
417
1016
39
76 1481
122
1603
2671
8
12
125
19
144
170
39
79 1127
333
1460
1084
21
41
697
146
843
10742
16
26
481
44
525
1474
4
16
98
12
110
60
29
30
237
65
302
101
12
15
398
27
425
800
31
52
782
114
896
2820
284
512 7093 1093
8186
29710

Tyto tabulky, ostatně jako řada jiných statistických přehledů, mohou být také
do jisté míry zkresleny. Je to dáno především pečlivostí gestorů jednotlivých
akcí, zda je nahlásí a v jaké přesnosti, nebo nadšením regionálních zástupců,
kteří všechny aktivity ve svém regionu nejen sledují, ale také statisticky
zaznamenávají.
Nicméně i tento přehled něco napovídá. Především je patrna vysoká aktivita debrujárských klubů
vzhledem k ostatní veřejnosti. I region s menším počtem klubů je schopen připravit smysluplné
akce pro ostatní děti i dospělé.
Zásadní ODLIŠNOSTÍ od řady obdobných občanských sdružení je, že většinu akcí dokážeme
velmi aktuálně zveřejňovat na internetových stránkách v sekci PREZENTACE KLUBŮ od roku
2002. Výkonný výbor rozhodl v roce 2009 o přidělování finančních prostředků na činnost
regionů a klubů na základě realizovaných a zveřejněných akcí na webových stránkách. Tato
skutečnost výrazně podpořila a zlepšila evidenci zmiňovaných aktivit.
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Zpráva za region Jihomoravský
Jihomoravští debrujáři v roce 2010 pracovali ve 32 klubech.
Při svých pravidelných schůzkách se i účastnili celoroční
soutěže EXPERTIQ, někteří byli vybráni do finále do
Liberce (Hustopeče, Žarošice a Velké Pavlovice). Máme
radost z úspěchu „Íkváků“ z Hustopečí i „Mikrošů“
z Žarošic.
Dále jsme pořádali ekologicky zaměřené akce: Den Země,
Sázení stromků, Výroba znaků měst a obcí z odpadních
surovin, apod.
Propagovali jsme debrujáry v místech působení klubů i
v okolí. Velké Pavlovice pořádaly Letní tábor. Uskutečnily
se výměnné pobyty v Limbachu a v Netzschkau. Kalendářní
rok pravidelně zakončujeme Vánočními dílnami a návštěvou
Vánoc debrujárů v Praze.

Jitka Režňáková

Zpráva za region Karlovarský
V Nejdku hodnotíme první rok existence debrujárů.
V loni na Karlovarsku vytryskl nový pramen.
Lidé okolo chodili po špičkách, občas si něco
šuškali, pak dokonce ochutnávali a zkoumali
složení vody. Nejdříve pozorovali, jak se bavíme
jednoduchými pokusy. Později se s námi
zúčastňovali exkurzí a výletů. Nejvíce se
vydařila návštěva Výcvikového střediska
vodících psů pro nevidomé v Jinonicích v Praze,
výstava krásných obrazů Marie Brožové, aktivní
účast na představení Tanec a fyzika v divadle
Ponec, návštěva muzea v Nejdku a v Jáchymově,
prozkoumání vřídelního podzemí v Karlových
Varech, Hry a hlavolamy v Praze, pobyt v solné
jeskyni...
Pak se z pramínku stal potůček. Naučili jsme se prezentovat pokusy pro veřejnost. Dařilo se nám na
Bambiriádě v Chebu, vtáhli jsme sportovní kluby do dramatizace molekul vody, jednoduché pokusy
jsme předváděli o jarních prázdninách, veliký úspěch jsme měli u veřejnosti na akademii školy a také
v den otevřených dveří, připravili jsme pro celou školu akci Zkus pokus...
Celý rok jsme se odpoledne scházeli dvakrát týdně. V soutěži
EXPERTiQ jsme obhájili loňské 3. místo v Pokusmánii. Přes
počáteční nedůvěru jsme získali velkou podporu ředitelky
školy. Na konci školního roku nás na radnici přijala
místostarostka a v říjnu pak starosta města Nejdek.
Počet debrujárů rychle stoupá. Že by se zvedla hladina vody?
Máme ještě veliké rezervy. Prezentace našich akcí na
webových stránkách debrujárů není dostatečná. Chybí další
vedoucí debrujárů. Máme plno neuskutečněných plánů. Držte
palce, ať se nám i ostatním podaří zvýšit počet klubů a
úroveň spolupráce.
Přeji všem úspěšný a plodný rok při objevování neobjevených i objevených objevů.

Milena Zítková
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Zpráva za region Královéhradecký
V našem kraji pracují aktivně 3 debrujárské kluby, dva v krajském městě a
jeden v Rychnově nad Kněžnou. Kromě pravidelné činnosti klubů debrujáři
sami připravili nebo se podíleli na řadě akcí pro veřejnost. Klub z Rychnova
nad Kněžnou přestavil debrujárské pokusy na tradiční Bambiriádě. Hradečáci
se pak prezentovali na akcích Nábřeží paromilů a Drakiádě.
Hradecké kluby využily nabídky řady akcí pořádaných ve městě s vědeckou
tématikou k návštěvě. Za zmínku stojí návštěva výstavy IQ parku z Liberce,
akce „Hrajeme si hlavou“ hradecké hvězdárny, univerzity a středních škol, či
návštěva informačního centra obnovitelných zdrojů ČEZ. Vyvrcholením
práce klubu z DDM v Hradci Králové byla účast na finále FLL 2010 v Praze
dne 6.11. a 3. místo ve dvou kategoriích soutěže.

Vladimír Zubr

Zpráva za region Moravskoslezský
Kluby Moravskoslezského regionu se letos prezentovaly na výstavách
spolkových a klubových činnosti ve svých městech a vesnicích, nabídly široké
veřejnosti ukázky činnosti na Bambiriádách v Ostravě, ve Frýdku-Místku,
v Praze. Vystoupení klubů na veřejnosti a ukázky pokusů jsou stále atraktivní,
poučné, veselé – zkrátka moc fajn!
Předvedli jsme, co už dokážou debrujáři vyrobit a zkoumali vlastnosti zvuku,
barev, objevovali působící síly, vyráběli bubliny, trávili noci ve školách, na
hvězdárnách, malovali mimozemšťany, vyráběli fotokomory, dělali fotky
camerou obscurou, využívali jazyk při komunikaci s polskými vědátory,
reprezentovali AMD ČR na Expo Science Afrika na Reunionu.
Často prezentaci doprovází výstava fotografií a dataprojekce. Základem činnosti je pravidelná klubová
činnost, někde debrujáři plnili úlohy Expertíka, jinde se nechali inspirovat i básní Jaroslava Seiferta
Píseň o kyvadle a kývali a kývali.
Řešili jsme hlavolamy, lámali si hlavy nad spoustou problémů, které
nedebrujáry nechávají v klidu spát. Kluby řešily úlohy již osmého
ročníku Fyzikální ligy, věnovali čas biodiverzitě a ESDY 2010,
navštívili Prahu při pražském Vědohraní, Vánocích debrujárů,
Bambiriádě. Vždy stihli navštívit památky Prahy, ZOO a pobavit
návštěvníky akcí excelentními experimenty.
Klub FreeDeK spolupracoval s televizním štábem TV Noe a natočil dvanáct pořadů, které se vysílaly
v pořadu pro kluky „GOODwillBOY“ na satelitní TV Noe. Nyní je můžete najít i na internetu.
A jak charakterizovala natočené experimenty TV Noe? "Všechny pořady mají jedno společné:
vyprávějí o dobrém díle dobrých lidí, snaží se pohladit a potěšit, hovoří o tématech, která nás
zajímají." A v příštím roce Vás uvítáme na hranici Moravy a Slezska ve Frýdku-Místku při konání
republikové soutěže Mudrc. Tak buďte debrujáry i nadále a vězte si rady i vy.

Libor Lepík

20

Zpráva za region Olomoucký

‐

Činnost Olomouckého regionu v roce 2010
Pravidelná aktivní činnost 5 klubů

Klub Olomouc
Počet členů: 15 + 2 dospělí (Jirka Kvapil a Šárka Richterková)
Termíny schůzek: St 14:10 – 15:40, často i déle, před soutěžemi i v jiné dny.
Akce:
1. Přírodovědný jarmark – 17.6.2010 – PřF UP Olomouc – 400 návštěvníků
2. Veletrh volnočasových aktivit – 16.9.2010 – Výstaviště Flora, Olomouc – 250 návštěvníků
3. Finále EXPERTiQ – 8.‐10.10.2010 – IQ Park Liberec – 3. místo
4. Konkurz FLL 2010 – 22.10.2010 – doplnění týmu, týmová trička atd.
5. Letecké muzeum v Olomouci‐Neředíně – 23.10.2010 – návštěva nového muzea
6. Zájezd Německo – 24.‐30.10.2010 – odměna za umístění v soutěži EXPERTiQ
7. Finále FLL 2010 – 6.11.2010 – PřF UP Olomouc – 2. místo výzkumný úkol, celkově 6. Místo
8. Den otevřených dveří – 4.12.2010 – Gymnázium Olomouc‐Hejčín
Klub Litovel
Počet členů: 13 +1 vedoucí (Mirka Černá)
Termíny schůzek: Po 14:00 – 15:00, před akcemi a soutěžemi i vícekrát v týdnu
Akce:
1. Pokusy s vodou pro předškoláčky – 6.1.2010 – ZŠ – 120 dětí předškolního věku
2. Pokusy z meteorologie – prezentace na 1. učitelském semináři na Slovensku ve Starej Lesnej,
kterou organizovala Meteorologická observatoř Geofyzikálního ústavu Slovenské akademie
věd. – 60 účastníků
3. Exkurze do Prahy – Vědohraní, 31.5.2010 – 25 účastníků
4. Finále Expert IQ v Liberci 8.‐10.10.2010 – 4 místo
5. Morphing pro litovelskou veřejnost – 12. 6. 2010 – ZŠ – 230 návštěvníků
6. Den otevřených dveří – ZŠ – 7. 12. 2010
Klub Hanušovice
Počet členů: 11+1 (Vlaďka Vasilová)
Termíny schůzek: 2x do měsíce (1,5 – 2h)
Akce pro veřejnost ani exkurze v tomto roce neuskutečnili.
Klub Šumperk
Počet členů: 12+1 (Kampová Lenka)
Termíny schůzek: Út 16:00-17:00
Akce pro veřejnost ani exkurze v tomto roce neuskutečnili.
Klub Všechovice
Lenka Svobodová, zlen@centrum.cz, 720304979

Miroslava Černá
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Zpráva za region Pardubický
Jak se stalo tradicí pro náš region, stěžejním úkolem byla
příprava a vlastní realizace celostátního letního tábora na
turistické základně Budislav. Tento tábor se velice vydařil z
pohledu účastníků, vedoucích a i kontrol, které náš tábor
navštívily. O kvalitě tábora svědčí hodnocení pracovníků
MŠMT - nejlepší tábor v ČR.
Další z celé řady aktivit je prohloubení znalostí a dovedností v
robotice, kde se nám daří v celé řadě soutěží, ale i získávání
nových členů do klubu First Lega. Připravujeme se i na
mezinárodní soutěže v robotice na příští rok.
V klubech se aktivita zaměřila na plnění úkolů ze soutěže EXPERTiQ, krátkodobých
víkendových aktivit typu "Debrujár v lese", výzkum potoka, voda je náš živel,... Členové
klubů navštívili celou řadu výstav a uspořádali mnoho aktivit pro veřejnost. Vedoucí
jednotlivých klubů měli možnost získat nové poznatky a na sobě vyzkoušet celou řadu aktivit
při neformálním vzděláváním na KABUKÁCH - semináře zaměřené na vzdělávání vedoucích
dětských kolektivů.
Aktivně se zapojili při organizování seminářů na CVVZ v Chrudimi. Táborový vedoucí
aktivně přiložili ruce k dílu při brigádách na táborové základně v Budislavi a vlastní přípravě
a realizaci celostátního debrujárského tábora.
Josef Coufal

Zpráva za region Plzeňský
V letošním roce pracuje v Plzeňském regionu již 6 klubů, řady
stávajících KMD rozšířili debrujáři ze Štěnovic a Plzně.
Pět klubů se zapojilo do celoroční soutěže Expert IQ, z čehož tři
kluby se probojovaly až do finále v Liberci.
A jak si jinak v roce 2010 jednotlivé kluby vedly?
Debrujáři ze Stráže připravili své metodické materiály na portál
RVP, kde sklízejí obrovský úspěch.
Debrujáři ze Zbiroha
se probojovali až do slavnostních prostor senátu, kde obdrželi ocenění v oblasti ekologie a na
dva roky se mohou pyšnit titulem Ekoškola. A debrujárka Kačka Tláskalová vyhrála soutěž
v pojmenování nového živočišného druhu. Primát objevený v Tanzanii se díky Kačce bude
jmenovat Paviánec kipunji.
Debrujáři ze Stříbra a Plzně se v červnu
zúčastnili mezinárodní akce Expo Science Afrika na
Réunionu a v září pak své zážitky a nové pokusy
představili již tradičně na Dnech vědy a techniky
v Plzni a na Noci vědců ve Stříbře.
Kromě regionálních aktivit po celý rok probíhaly
pravidelné schůzky a individuální aktivity všech
šesti klubů. Za zmínku určitě stojí oslavy Dne dětí,
Dne Země, Noc na hvězdárně a různé víkendové a
prázdninové akce klubů v jejich školách a městech.
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Zpráva z Expo Science Afrika na Réunionu
V červnu letošního roku měli možnost zástupci čtyř
klubů zúčastnit se mezinárodního festivalu Expo
Science Afrika na Réunionu.
Festivalu se zúčastnily kluby z Frýdku-Místku,
Hustopečí, Petřvaldu a Stříbra, které zde ve dvou
stáncích prezentovaly svoji několikaletou debrujárskou
činnost.
KMD Petřvald zastoupený Ilonou Křižákovou zde
představil projekt Fyzika a chemie hrou, který ilustruje
možnosti zapojení jednoduchých experimentů a aktivit
z fyziky a chemie do činnosti dětí z mateřské školy.
KMD Frýdek-Místek byl zastoupen čtyřčlenným
týmem ve složení Mgr. Libor Lepík, Lucie Kacířová,
Tereza Lepíková a Lukáš Kurek a na festivalu
představili svůj projekt Jednoduché fyzikální
experimenty pro všechny.
Debrujáry z Hustopečí spoustou zajímavých experimentů reprezentovala na Réunionu Mgr.
Miloslava Kuncová a představila zde projekt Pokusy z fyziky s jednoduchými pomůckami.
KMD Stříbro 1 a 2 ve složení PhDr. Jitka Soukupová, Mgr. Naďa Zíková, Barbora Šrámková,
Jana Nedvědová a Lucie Davidová se na festivalu představily s projektem Fyzikální pokusy,
výrobky a hračky s jednoduchými pomůckami.
Celý festival byl úžasný, nejenže jsme si prohlédli krásy ostrova Réunion – Indický oceán,
sopka Piton de La Fournaise a spoustu nádherných míst v horách i na pobřeží, ale i získali
nové nápady na pokusy – těžiště, optika, ekologické a astronomické projekty a seznámili se
s dětmi z celého světa – JAR, Mauricius, Mexiko, Namibie, Réunion a navázali nová
přátelství.
Zhodnocení organizace:
Výstava: počet vystavujících účastníků 250 – každý
projekt 4 + 1
počet návštěvníků – 2000 – 3 000
Organizace: zahraniční organizace měly k dispozici tlumočníka do angličtiny nebo
španělštiny, každý projekt měl samostatný stánek, který tvořily informační panely a výstavní
stůl, veškeré projekty první den navštívila a ohodnotila porota místních odborníků, techniků a
vědců
Návštěvníci: školy, rodiny s dětmi, odborná a laická veřejnost - projevovali obrovský zájem o
jednotlivé projekty, nebyl problém s komunikací ani v případě, že nemluvili anglicky
Ubytování a stravování: velice pěkný hotel s pokoji pro 2 – 5 osob, sociálním zařízením a
malou kuchyňkou, snídaně v hotelu, oběd balíček, večeře na výstavě nebo společná v jednom
ze tří ubytovacích míst (vzdálenost do místa výstavy ze všech ubytovacích kapacit cca 30 min
cesty autobusem)
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Program výstavy
7:00 snídaně,
8:00 – přesun na výstavu,
9:00 – 17:00 výstava,
17:30 – 19:00 workshopy,
19:30 večeře,
20:30 – 22:00 večerní program, kulturní
program,
do 23:00 návrat na hotel,
Během výstavy proběhly také dva dvouhodinové výlety do Le Portu a různé panelové diskuze
a závod autíček, středa byla věnována módní přehlídce, kulturnímu programu a představení
všech zahraničních delegací, pro zahraniční účastníky byly připraveny dva dny výletů – výlet
po ostrově se zastávkami na vybraných místech ostrova a výlet na sopku
Jitka Soukupová

Zpráva za region Středočeský
V rámci svých možností pracovali vedoucí středočeských klubů se svými
dětmi – debrujáry v klubech a naplňovali tak základní debrujárskou
myšlenku o poznávání světa kolem sebe prostřednictvím jednoduchých
pokusů. Některým tato činnost plně postačuje, jiné kluby využívají
možnosti cest do zahraničí, jiné se vydávají na akce pořádané AMD –
např. „Vánoce debrujárů, či celostátní soutěž „ExpertiQ“, jejíž
vyvrcholení bylo letos v Liberci.
Práce všech vedoucích si velmi vážím a děkuji za ni v končícím roce 2010 a přeji všem hodně
sil, nápadů a radosti při „pokusování“ i v roce příštím. Každý rok je sice trochu jiný, nastávají
změny, ale určitě stále platí ona věta, že „debrujár si vždy ví rady“. Možná si budeme vědět
rady i s tím, jak ve Středočeském kraji zvýšit počet klubů, nebo uskutečnit nějakou společnou
akci klubů.
Marek Veselý

Zpráva za region Ústecký
V Klášterci jsme debrujáry pouze rok a sotva jsme se začali rozkoukávat.
Většinu času jsme věnovali s dětmi soutěži, propagace debrujárů mezi
ostatními byla spíše ústní než nějaké předvádění věcí – s pokusy jsme
byli jen na zápisu prvňáčků a v červnu u starosty. Na podzim jsme udělali
i pro děti ze školy fyzikální procházku po Praze spojenou s návštěvou
České televize, zúčastnili jsme se finále soutěže EXPERTiQ v Liberci a
také týdenního pobytu v Netzschkau.
Koncem roku jsme se chystali také do školek, ale tam nám to kvůli
zaneprázdněnosti dětí a mému špatném rozvrhu (denně jsem byla ve
škole do čtyřech hodin) nevyšlo. Takže jsem se soustředila víc na prezentaci na webu a psaní
článků do novin a časopisů, to se na druhou stranu zvládlo velice dobře.
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Největší pochvalu z tisku si určitě zaslouží redakce celostátního Týdeníku Školství, kde mně
při uveřejňování článků vyšli maximálně vstříc, děkuji a mám z toho obrovskou radost.
A z webu mají radost i rodiče, další přátelé i žáci naší školy, kteří ho opakovaně navštěvují. Je
to vidět i na počtu čtenářů... Určitě je to i díky našim mini-filmečkům, na kterých děti tak
rády spolupracují.
Mluvila jsem o debrujárech s učiteli z celé republiky i na školeních fyziky Tvořivé školy, kam
pravidelně jezdím. Zájem byl veliký, ale spíše o výsledky práce než o samotné zapojení
do debrujárů.
V letošním školním roce se chystáme znovu právě i do školek a i jinam, jak to dopadne,
uvidíme. Každopádně budeme pokračovat v prezentaci debrujárů i naší práce na webu a
v tisku, podle příležitostí se potom budeme zapojovat i jinde - vše je o času a možnosti
případného uvolnění ze školy.Vzhledem k našemu obrovskému úspěchu v soutěži
EXPERTiQ, kde jsme nečekaně vyhráli v obou kategoriích a získali i putovní pohár, se
zapojíme i do další soutěže a pokusíme se minimálně dojít aspoň do finále. I když, stejně jako
letos, to opět nebudeme dělat s myšlenkou na výhru, ale něco nového poznat, zkusit atd.
Dalším velkým úkole pro tento rok bude také zkusit získat další kolektivy z našeho kraje
pro práci debrujárů.
Jsem vděčná všem, kteří nás podpořili a i nadále podporují během roku, ať už to je vedení
školy, rodiče, starosta města Jan Houška a další naši příznivci, protože to, co jsme dokázali,
by bez nich nebylo.
Alena Tučímová

Zpráva za region Vysočina
V roce 2010 pracovaly v našem regionu tři kluby. Debrujáři se
pravidelně scházeli na schůzkách ve svých školách. Náplní kroužků
byly pokusy a vytváření prezentací činností jednotlivých klubů při
různých příležitostech např. oslavy založení školy, zápis prvňáčků,den
otevřených dveří, apod. Dva kluby se zapojily do republikové soutěže
EXPERTiQ a oba postoupily do finále v Liberci. Klub při gymnáziu se
zapojil do projektu Talnet – Fyzika v týmu, navíc uspořádal 2.ročník
Mistrovství v Přibyslavi v odpalování vodních raket – samozřejmě
s velkým úspěchem. Součástí práce byly i exkurze – elektrárna Dukovany, Technické
muzeum a planetárium v Brně, Hasičské muzeum v Přibyslavi.
Vedoucím klubů děkuji za práci a přeji všem další pohodový rok plný nových nápadů.
Akce Vaška Vydláka:
19.2.2010 exkurze do přečerpávací elektrárny v Dalešicích a Jaderné elektrárny Dukovany
15.5.2010 výlet do Přibyslavi a prohlídka největšího hasičského muzea v ČR
15.-16.5.2010 uspořádání 2. ročníku Mistrovství Přibyslavi v odpalování vodních raket
10.-11.9.2010 prezentace činnosti klubu při oslavách 275. výročí založení Gymnázia Havlíčkův Brod
(s využitím debrujárského banneru)
Od září 2010 se členové klubu zapojili v rámci projektu Talnet do kurzu pro 15-18 leté: Na fyziku v
týmu!
Únor, březen, duben, květen – plnění úkolů korespondenční části republikové soutěže EXPERTiQ
2010
8.- 10. října 2010 účast ve finále republikové soutěže EXPERTIQ 2010 v libereckém IQparku
24.11.2010 prezentace činnosti klubu při dni otevřených dveří
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Akce Jarmily Široké:
Brno – Technické muzeum, planetárium, prezentace klubu při zápisu prvňáčků, malování triček

Akce Máši Skálové
Korespondenční soutěž EXPERTiQ, Červen – výlet na Karlštejn, Finále soutěže EXPERTiQ,
Říjen – prezentace činnosti klubu při oslavách 40.výročí školy, Říjen – Technické muzeum Brno

Marie Skálová

Zpráva za region Zlínský
V tomto roce pracovalo ve Zlínském kraji 18 řádně registrovaných
klubů a dá se považovat za mimořádně úspěšný.
Na pozvání belgických debrujárů odletěl do Bruselu za naši asociaci
ing. Igor Naď z Gymnázia Uherský Brod. Jeho úkolem bylo dobře
reprezentovat české debrujáry, Zlínský kraj, a také získat co nejvíce
zajímavých informací.
Podařilo se uspořádat dva zájezdy do Londýna za vědou a do partnerské školy Bexhill High
School klubu Prakšice a klubu Holešov Jarky Vaclachové.
Jako v každém roce nechyběla naše účast na Bambiriádě ve Zlíně, kde nás reprezentovaly
kroměřížské kluby Petry Trnčíkové a Vlaďky Dolákové a klub z Gymnázia Uherský Brod.
Už tradiční Jarmark vědy a zábavy v Uherském Hradišti pořádaný ve spolupráci s UP
Olomouc byl letos opět oživen pokusy debrujárů z Gymnázia Uherské Hradiště pod vedením
Zdenka Hubáčka.
Naše kluby přispěly úspěšně k oslavám Dne Země v několika obcích, například ve Valašském
Meziříčí..
Radost máme i z toho, že se 3 naše kluby účastnily korespondenčních kol celostátní soutěže
EXPERTiQ a dva kluby, z Gymnázia v Uherském Brodě a z Holešova pod vedením Petra
Zachariáše, se probojovaly až do celostátního kola v Liberci.
Tradičně se deset našich vedoucích zúčastnilo semináře na Ogaru a snad i díky tomu se v září
šest vedoucích zúčastnilo krásného a poučného semináře v Anglii.
Věřím, že v dalším roce bude naše činnost minimálně stejně plodná a přeji všem hodně
radosti při objevování vědy.
Božena Rytířová
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PŘEHLED OCENĚNÍ AMD ČR za rok 2010
Podle tradičního systému návrhů byli za rok 2010 AMD ČR oceněni následující debrujáři:

a) Ocenění vedoucími klubů AMD ČR
Božena Rytířová (Uh.Brod) za výborné vedení aktivit Zlínského regionu
Marie Kulichová (Praha) za velké množství aktivit pro děti v Praze
Zdenka Kočková (Praha) za velké množství aktivit pro děti v Praze a výborné výsledky klubu
Šárka Richterková (Hustopeče) za aktivní a účinnou pomoc klubu Hustopeče
Lenka Rešková (Nesovice) za příkladnou spolupráci s ostatními kluby debrujárů
Marcela Kobzinková (Žarošice) za výborné výsledky klubu
Miloslava Kuncová (Hustopeče) za výborné výsledky klubu a reprezentaci v zahraničí na
Reunionu

b) Ocenění AMD ČR – výkonným výborem
Vladimíra Erhartová (Liberec) za velmi kvalitní výsledky klubu Liberec a výborné prezentace na web
Jakub Horák (Litomyšl) a kolektiv vedoucích republikového tábora Budislav za přípravu tábora
Jana Bittnerová (Liberec) a kolektiv pracovníků iQ parku Liberec za výbornou přípravu EXPERTiQ
Jitka Soukupová (Plzeň) za výborné vedení aktivit Plzeňského regionu a zahraniční reprezentace
Blanka Rouhová (Litomyšl) - za práci v kontrolní komisi a informace pro web za Pardubický region
Zdeněk Drozd (čestný prezident) za neúnavnou pomoc debrujárskému hnutí, letos zejména při
soutěži EXPERTiQ
Azmi Kocak – (Istanbul) za podporu mezinárodní spolupráce s Tureckem

c) Putovní pohár čestného prezidenta doc. Milana Rojka, CSc.
Debrujáři z KMD Zbiroh měli putovní pohár v držení od roku
2009. Předání vítěznému klubu Klášterec nad Ohří proběhlo při
finále akce „EXPERTiQ 2010“
a slavnostně na radnici
v Klášterci nad Ohří 29.11.2010

Putovní pohár pro
KMD Klášterec nad Ohří
d) Titul „Debrujár roku“
pro Mgr. Alenu Tučímovou (Klášterec nad Ohří),
která v letošním roce zaznamenala
mimořádně výrazné úspěchy v soutěži EXPERTiQ a
velmi kvalitně informovala o činnosti svého klubu na web stránkách

DEBRUJÁR ROKU 2010
Mgr. Alena Tučímová

e) Titul „Čestný prezident AMD ČR“ v roce 2010 nebyl udělen
f) Titul „Čestný člen AMD ČR“ v roce 2010 nebyl udělen
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Plán činnosti na rok 2011 - 2012
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.
ROZHODOVACÍ PRAVOMOCI MÁ VÝKONNÝ VÝBOR a jeho výkonný
orgán ústředí AMD ČR
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 jsou 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
a na internetových stránkách www.debrujar.cz
e) Základní komunikace a informovanost probíhala také pomocí internetových
stránek: www.debrujar.cz

Rámcový plán činnosti na rok 2011
Rámcový plán akcí a činnosti na rok 2011 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.
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RÁMCOVÝ PLÁN AKCÍ AMD ČR NA ROK 2011 - schéma
ZAHRANIČNÍ AKCE

DOMÁCÍ AKCE
VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ
10.12. 2011
VÁNOCE DEBRUJÁRŮ 2011
Praha 8. – 10.12.2011

Německo - Finále projektu
SPACE SEVEN listopad 2011
FETE DE LA SCIENCE
FRANCIE Regionální prezentace
s partnery

Finále republikové soutěže
MUDRC

ESI 2011 - vesnička debrujárů

Frýdek Místek říjen 2011

Bratislava 18. – 23.7.2011

Republikový seminář vedoucích
září - Francie

Expo Science Tizi-Ouzu
24. – 28.3.2011

ALŽÍRSKO

REPUBLIKOVÉ a MEZINÁRODNÍ

TÁBORY AMD ČR

20th MEF vědecká výstava

Budislav

ISTANBUL – 2. – 6.5.2011
TURECKO

DNY VĚDY A TECHNIKY
Plzeň – září 2011

SRN – volejbalový turnaj

AWO – 8.-10.4.2011

BAMBIRIÁDA - květen
podle regionů

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

FESTIVAL DEBRUJÁRŮ a
VĚDOHRANÍ- květen 2011

CESTOVÁNÍ ZA VĚDOU

Republikový seminář vedoucích
18.-20.3.2011 - Luhačovice

UK Praha – MFF + ČVUT

viz programy Londýn, Paříž,
Futuroscope, Belgie

PRÁCE KLUBŮ

BEPPO

VIDEO

INFO

metodika

SEMINÁŘE
vedoucích

MÉDIA

INTERNET

TV,časopisy,rozhlas

web stránky
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PROJEKTY
klubů

DALŠÍ
vstupy

STRUKTURA ORGANIZACE
VÝKONNÝ
VÝBOR
( + prezident)

Ústředí AMD

PRACOVNÍ
SKUPINY

Petr Zapletal
Prezident
Marie Šmídová
Ved. oddělení
Lubomír Tesař
ekonom

pro jednotlivé akce a
konkrétní úkoly
Dle určení výkonným
výborem

REGIONÁLNÍ
ČLÁNKY

základní články

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

KLUBY
INDIVIDUÁLNÍ
ČLENOVÉ

30

Návrh rámcového rozpočtu 2011
na základě projektu podaného na MŠMT

ÚSTŘEDÍ
Rámcový rozpočet nákladů ústředí
ÚSTŘEDÍ
Materiálové náklady rozpočet dotace
Materiál
250000 100000
Vybavení
60000 40000
Kancel.potřeby
80000 50000
jiné
nájemné
70000 50000
poštovné,tel.fax
40000 20000
internet
30000 15000
cestovné
20000 10000
cest.zaměst.
30000 15000
doprava
120000 80000
propagace
40000 20000
Energie
80000 50000
opravy,údržba
35000 20000
pořízení DHIM
50000 30000
Celkem
905000 500000
Tábory AMD ČR
AMD ČR 2011
rozpočet dotace
Tábor AMD ČR
Rep.tábor Budislav
Tábor V.Karlovice
Celkem

Místo
Termín
Budislav
červenec
V.Karlovice červenec

dnů dětí Ved. celkem
14 90
20
110
14 25
4
29

31

210000
55000
265000

77000
20000
97000

Přehled celoročních republikových akcí
mimořádného charakteru
Celoroční republikové
akce
Vánoce debrujárů 2011
Dny muzeí – Vědohraní 2011
Republiková soutěž MUDRC
Space Seven
Lego Liga 2011
Rep. tábor Budislav 2011
Celkem republikové akce
Celkem regiony
CELKEM

Z toho požadovaná dotace

Rozpočet

Požadovaná

celkem

dotace

210000
180000
245000
70000
122000
160000
987000

120000
100000
150000
40000
60000
60000
530000

1333000
2320000

765000
1295000

1295000

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 co nejvíce možné míře minimalizovány.
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Přehled partnerů a veřejných orgánů, se kterými sdružení trvale spolupracuje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karlova univerzita, katedra didaktiky fyziky MFF
České vysoké učení technické Praha (ČVUT)
IQ park Liberec
TECHMANIA Plzeň
Česká národní agentura MLÁDEŽ
Muzeum hlavního města Prahy
MedVěd – Medializace vědy - Olomouc
Města a obce s působením jednotlivých klubů
„KVĚT“ občanské sdružení

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

Asociation Francaise Petits Debouillards
LJBW Sachsen a AWO Netzschkau
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

•
•
•

Euro Space Centre – Transinne, BELGIE
Club des petits debrouillards – region Bruxelles
ADEVYK – Asociácia debrujarov Východných Karpát

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


Mediální partneři
•
•
•
•
•

Česká televize
TV NOVA
Regionální média
Český rozhlas 2
Nakladatelství MLADÁ FRONTA
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Další partneři a významní sponzoři:
Další partneři a významní sponzoři v České republice
•
•
•
•
•
•
•

Národní technické muzeum
Muzeum hlavního města Prahy
Hotel OGAR

Mladá Fronta, nakladatelství
PORTÁL, nakladatelství
BVV + managering EMBAX PRINT
Studio Špilberk Brno (Emil Kopřiva, Darja Hrubá)

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

www. debrujar.cz
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Přílohy
Tradičně velký počet vedoucích se
sešel na semináři OGAR 2010

Skvělého ocenění se dostalo organizátorům republikového tábora BUDISLAV 2010

Poprvé se letos debrujáři podíleli spolu MFF UK Praha na organizaci VĚDOHRANÍ na
Novoměstské radnici v Praze. Zájem i úspěch byl veliký!
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Debrujáři nechyběli ani při
BAMBIRIÁDĚ na nejrůznějších
místech republiky

Obdiv si vysloužili naši reprezentanti
na exotickém REUNIONU

Děkuji za návštěvu
BEXHILL HIGH
v Anglii a obdivuji
nadšení českých
debrujárů při
získávání nových
informací. Mike Conn
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Republikové finále soutěže
EXPERTiQ v Liberci nenechalo
nikoho na pochybách, že si
debrujáři „vždycky ví rady!“

Nemalým podílem se organizací i úspěšným vystupováním zapsali
debrujáři do pátého ročníku První lego ligy v ČR
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