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Úvodní slovo prezidenta AMD ČR
Je to neuvěřitelné. Devatenáctý rok činnosti máme za sebou a v roce 2012
vstoupíme do jubilejního, dvacátého (!) roku zábavy s vědou a technikou
prostřednictvím naší debrujárské organizace.
Na hodnocení si určitě uděláme dost času a řada našich akcí tímto výročím
najde i krásnou motivaci. Rok 2011 nezůstal nic dlužen debrujárským tradicím
Členská základna je stabilizovaná, některé kluby činnost uzavírají, ale bylo
založeno i nemálo klubů nových.
Tradiční akce si udržují stále vysokou úroveň a zvlášť republiková soutěž, letos
nazvaná MUDRC, zdatně pokročila kupředu. Za mimořádně hodnotné považuji
také obnovení společných výjezdů do zahraničí. Po Anglii 2010 se na cestu do
Paříže 2011 vydala téměř padesátka vedoucích a zájem o společnou cestu pro
příští rok už také avizuje řada z vás.
V každém roce jsem nepřestával obdivovat vaše nadšení a zapálení pro práci s dětmi, debrujáry.
Navíc společenské ocenění dobrovolnictví se bohužel většinou pohybuje v rovině masových kampaní.
Nakonec si říkám, “ještě že tak”. Kdybyste totiž byli po zásluze oceněni i finančně, dávno byste
všichni byli milionáři a na debrujáry zapomněli.
Držím palce všem debrujárům, kteří při běhání mezi rodinou, školou, osobními koníčky, sháněním
finančních prostředků a spoustou akcí s dětmi nezapomínají, že debrujár si vždycky ví rady!
Mgr. Petr Zapletal, Prezident AMD ČR
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Úvodní slova čestných prezidentů AMD ČR
Milí malí i velcí debrujáři!
Rok se sešel s rokem a opět se s potěšením dívám na přehled vašich
letošních aktivit.
Je jich pěkná řádka jako vždy. A jsou to aktivity zajímavé a smysluplné.
Opět jste se bavili velkou soutěží – tentokrát se jmenovala MUDRC.
Na schůzkách svých klubů jste pomocí svých experimentů objevovali
mnoho nových poznatků. Ony tedy nebyly nové v tom smyslu, že by je před
vámi nikdo neznal, byly to věci nové pro vás. Ale to je velmi důležité.
Protože člověk se musí naučit poznávat svět, a ten kdo nikdy neobjevoval (pro něj) nové věci,
ten asi nemůže čekat, že by jednou přišel na něco úplně nového, do té doby neznámého.
Je to prostě tak, jak říkal Louis Pasteur: „Náhoda přeje duchům připraveným“.
No... teď nevím, jestli si neříkáte, že jsem měl při psaní těchto odstavečků nějak moc
filosofickou náladu. Měl, máte pravdu. A mám ji vždy, když se zamýšlím nad malými
debrujáry. A věřte mi, že to občas dělám. Mně se totiž ten Pasteurův výrok velice líbí. Říká,
že člověk musí mít oči otevřené a že velmi důležité jsou zkušenosti.
No a vy, malí debrujáři, (o velkých to platí několikanásobně) získáváte cenné zkušenosti
každou chvíli. Nejenom že se při svém bádání seznamujete s novými věcmi, které jsou
mnohým vašim vrstevníkům utajené, ale získáváte cenné zkušenosti při svých vystoupeních
pro veřejnost nebo pro své kamarády.
Prozradím vám jednu svou zkušenost z nedávné doby.
Když probíhala tzv. Noc vědců (možná jste se jí také zúčastnili), pozvali mě do jednoho
interaktivního centra, abych tam předvedl nějaké pokusy. Takové věci dělám rád, a tak jsem
samozřejmě souhlasil.
Nachystal jsem si tedy své pokusy, rozestavěl všelijaké pomůcky na demonstrační stůl, však
to znáte.
Když se sešlo publikum, měl jsem velkou radost z toho, že jsou to většinou děti –
v debrujárském věku. (No... který věk to vlastně je... ale byli to prostě tak nějak páťáci,
šesťáci.)
Začal jsem předvádět pokusy a celou dobu mi bylo něco divné. Cítil jsem, že s publikem
nemůžu navázat ten správný kontakt. Ne že by je mé pokusy nebavily, ale oni čekali jenom na
to, kdy něco vybuchne, zajiskří,... zkrátka přišli na show, spíš asi čekali něco jako když jsou
v cirkuse.
A mně došlo, co je na tom všem divné. Jsem zvyklý, že když předvádím pokusy dětem,
jsou to malí debrujáři. Jste to vy, třeba při Vánocích debrujárů, při finále soutěže.
Máte vždy plno dotazů, zajímá vás, proč je tam ten drát, jak jsem tu láhev provrtal,
předpovídáte, jak pokus dopadne. Zkrátka vidím, že jsem mezi svými.
Vidím, že vy prostě umíte poznávat svět, což ta mládež v interaktivním
centru neuměla. Ti jenom přišli a čekali, že je někdo bude bavit.
No a tak jsem na vás myslel a vzpomínal a chyběli jste mi tam.
Chci vám všem (malým i velkým) poděkovat za vše, co děláte.
A dělejte to dál!
Vkládám ve vás velké naděje a přeji vám hodně radosti z poznávání.
Doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. – čestný prezident AMD
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Milí debrujáři,
když letos v červnu končil na škole kde působím školní rok, dostal
jsem od svých studentů papír na kterém bylo napsáno. "Chceme
Vám říci jediné DĚKUJEME".
Když jsem letos vymýšlel co dodat k výroční zprávě debrujárů za
letošní rok, řekl jsem si, že "DĚKUJI" nejvýstižněji vyjadřuje co
bych i já chtěl vzkázat všem vedoucím klubů i jejich ovečkám.
Děkuji vám za práci kterou věnujete svým malým debrujárům, za
váš elán a nezištné úsilí. Vašim debrujárům děkuji za to, že rozvíjejí
poklady, které jim nadělila do hlav příroda.
Myslím že víc slov není potřeba.
Doc. Milan Rojko, čestný prezident AMD ČR
Milí debrujáři,
jsem rád, že debrujáři na Zlínsku žijí, udržují solidní standart
jak v aktivitách, tak i v počtu klubů. Debrujáři mají v ČR řadu
sympatizantů a tak najděme cesty, jak je pro aktivní klubovou
činnost získat. Já jsem to například dělal „výjezdními“
programy debrujárských pokusů.
Celorepublikové akce, např. setkání vedoucích KMD na Ogaru,
finálové soutěže (viz poslední ve Frýdku-Místku), výjezdní
semináře v zahraničí (viz poslední v Paříži), jsou organizačně i
obsahově na vysoké úrovni. Dík Petře !
Přivítejme na Valném shromáždění všechny návrhy, jak důstojně zrealizovat 20.výročí vzniku
a činnosti AMD ČR. Pokud mi bude zdraví sloužit, podpořím je. Hodně zdaru do další krásné
debrujárské práce přeje
Vojta Ondrušek, čestný prezident AMD ČR.
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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
www.debrujar.cz

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

mobil
E-mail:

+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

Organizační struktura a orgány sdružení
Prezident AMD ČR: Mgr. Petr Zapletal
Výkonný výbor AMD ČR 2010 – 2011
Erhartová Vladimíra (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 : 10. prosince 2011
Klubů: 135
členů v klubech: 2 326
individuálních členů: 0

CELKEM členů: 2 326
z toho do 14 let : 1 929
z toho 15 - 18 let: 146
z toho 19-26 let :
79
z toho nad 26 let: 172

Celkem členů : 2 326
Členské příspěvky AMD ČR za rok 2012
Výše čl.příspěvku

Nevýděleční

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

Výděleční

Celkem

14430

Celkem

14 430

2 360
0

14430 Kč
2 360 Kč
0 Kč

2 360

16 790 Kč

TABULKA ČLENSKÉ ZÁKLADNY
Rok

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
97
87
98 126 125 144 139 140 126 125 129 135 134

Celkem
klubů
Indiv.členů

31

9

10

7

6

2 498 1 594 1 816 2 107 2 096 2 237 2 116 2 130 2 054

1976

1999 2000 2001
Členů
v klubech

2 467

17

14

11

9

7

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

3

0

0

2299 2 336 2326

2009

2009

2011

1 585

1 806

2 090

2 082

2 226

2 107

2 123

2 047

1 976

2297

2336

2326

do 14 let

2 311

1 457

1 360

1 600

1 674

1 797

1 623

1 704

1 561

1 474

1808

1938

1930

15-18 let

Nedif.

Nedif.

288

289

206

225

291

229

303

304

274

147

146

19-26 let

187

128

48

47

55

50

42

35

30

41

48

79

78

120

152

147

154

151

155

160

157

169

172

172

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 2010 ke dni 31.12.2010 (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 jednáním mimořádného valného shromáždění
19.3.2011 v Luhačovicích.
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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 2009 - 2011
Tato komise pracovala v tomto složení:
- předsedkyně RK Blanka Rouhová, člen Martina Křičková

Zpráva kontrolní komise AMD ČR 2011
Kontrola KMD Stříbro:
Byla zkontrolována pravidelná činnost:
Debrujáři se domluví - každé pondělí od 16.00 - 17.00 hodin pro 9 dětí a 2 dospělé, angličtina pro
mírně pokročilé, aneb debrujáři se na festivalech domluví anglicky
Činnost KMD 1 a 2: - Činnost probíhá každou středu od 13.00 – 14.00 hodin, pro 15 dětí a 2 dospělé
a ještě od 14.30 – 15.30 hodin, pro 17 dětí a 2 dospělé, tento klub se věnuje fyzikálním pokusům a
hračkám s jednoduchými pomůckami, zajímají se o hry a hlavolamy. Zapojili se do celoroční soutěže
Mudrc, podnikají výlety, připravují regionální akce.
Byla zkontrolována jednorázová akce:
5. června 2011 Den dětí ve Stříbře – stánek debrujárů na stříbrském stadionu v rámci prezentace
volnočasových aktivit města v rámci Dne dětí. Této akce se zúčastnilo 8 dětí a 2 dospělé. Návštěvnost
byla asi okolo 300.
26.ledna 2011 Auto plné pokusů (prezentace aktivit Techmania SC v rámci projektového dne. Této
akce se zúčastnilo 40 dětí a 2 dospělé. Návštěvnost byla asi okolo 300.
Byla zkontrolována dvoudenní akce:
Dny vědy a techniky Plzeň 16. – 17. září 2011 – byl zajištěn debrujárský stánek v ulicích Plzně. Tyto
dny zajistilo 14 dětí a 3 dospělé. Návštěvnost byla asi 3 000.

Zpracovala Blanka Rouhová
(Děkuji Jitce Soukupové za bohaté informace svého klubu)
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KONTROLA pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém
pojištění provedené 3.1.2011
Provedena Okresní správou sociálního zabezpečení Vyškov, Dvořákova 119/36, 682 01 Vyškov
Výsledek kontroly:
Záznamy na evidenčních listech důchodového pojištění jsou správné. Závady zjištěny nebyly.

ČINNOST SDRUŽENÍ v HODNOCENÉM ROCE
ČINNOST STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ A EXEKUTIVY
Valné shromáždění – řádné 11. prosince 2010 Praha
Mimořádné valné shromáždění – 19. března 2011 ke schválení hospodářské zprávy a
úpravy stanov
Volební valné shromáždění 10. prosince 2011 v Praze

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

Příjmení

1. Bittnerová/Erhartová
2. Coufal
3. Hnízdo
4. Lepík
5. Naď
6. Rytířová
7. Savara
8. Skálová
9. Soukupová
10. Zapletal
Celkem

Jméno
Jana(Vladimíra
Josef
Jindřich
Libor
Igor
Božena
Pavel
Marie
Jitka
Petr

2010 2010
16.01. 26.03.
P
P
P
P
P
P
P
P
P
O
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
10
9

2010
2011
2011 2011
elek. 08.01. 18.03. Elekt.
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
O
O
P
P
O
P
P
P
P
P
P
P
O
P
P
P
P
P
P
P
O
P
P
P
P
P
P
P
P
P
10
10
6
9

%
100
100
66,6
83,3
83,3
83,3
100
83,3
100
100

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

Složení výkonného výboru a účast na jednáních je uvedeno v části základní údaje a tabulce.
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, která průběžně
napomáhá k jejich řešení 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.
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Hodnocení úkolů na základě usnesení valného
shromáždění na období 2010 - 2011
ÚKOLY STÁLÉ
¾ Debrujárská laboratoř – pokračovat ve snaze o zajištění podmínek pro vytvoření stálé
expozice AMD ČR. Současné možnosti spolupráce s Muzeem hl.m.Prahy, ČVUT, iQparkem
Liberec a Národním technickým muzeem..
¾ Úkol: pokusit se obnovit smluvní spolupráci Národním technickým muzeem 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, případně dalším partnery.
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 Lektorský sbor – navázat na práci lektorského sboru a formovat aktivní skupinu, která
zajišťovala debrujárské prezentace pro zájemce z řad široké veřejnosti. Nabídka spolupráce a
realizace společného projektu od roku 2012 je z Národního technického muzea a Muzea
hlavního města Prahy.
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
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 předkládaných webovými stránkami v letech 2006-2007
http://www.debrujar.cz se návštěvnost stabilizovala zhruba na 80 – 100 návštěvnících denně.
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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 do roku 2010 přetrvával nedostatečný počet vedoucích a členů,
kteří využívali možnost přebírání informací z web stránek. Aktivní přístup
zejména v komentářích už je pak opravdu víceméně na několika jedincích.
Přes veškerou snahu se návštěvnost webových stránek klesala.
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.
Stálým 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.
V roce 2011 došlo opět k nárůstu sledovanosti a roční průměr se pohyboval kolem cca 100
čtenářů denně.

ČINNOST PODLE REGIONŮ
rekapitulace
STRUKTURA ČLENSKÉ ZÁKLADNY PODLE REGIONŮ 2011
Název
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

do 14
14
414
43
23
95
233
69
260
97
95
120
39
32
396
1930

15-18
0
40
0
0
0
77
4
16
5
1
4
0
0
0
147

15

19-26
1
1
0
0
0
6
0
39
1
0
0
0
0
30
78

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

Celkem
17
490
46
26
106
348
80
342
109
102
131
41
38
451
2326

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.

2
55

11.-12.12.

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

CELOREPUBLIKOVÉ AKCE POŘÁDANÉ SDRUŽENÍM v r. 2011
Č. Termín

1. 28.-31.05.

Počet Realizátor Realizátor Název akce
dnů
klub
vedoucí
Zapl/Šmí
4
ústředí
Vědohraní

2. 18.-23.07.
3. 31.07.-

6
13

MRS
Litomyšl

Křižáková
Coufal

- Den muzeí
ESI 2011 Bradislava
Tábor Budislav 2011

4.
5.
6.
7.
8. 9.-11.12.
9. 7.-12.12.

4
5
1
3
2
6
44

F-Místek
ústředí
ústředí
ústředí
ústředí
ústředí

Lepík
Zapl/Šmí
Zapletal
Zapletal
Zapletal
Zapl/Šmí

Finále MUDRC 2011
Seminář Paříž
Finále FLL
Vánoce debrujárů
Valné shromáždění
Big Six - zahr.hosté

12.08.
27.-30.10.
24.- 28.09.
05.11.
9.-11.12.

Počet
dětí

Počet
dosp.

Počet
celkem

Ostat.

140

35

175

1100

0

2

2

1500

100

20

120

0

125
0
250
70
0
0
685

30
47
40
15
48
12
249

155
47
290
85
48
12
934

20

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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300
15
10
2945

Přehled republikových seminářů v roce 2011
Číslo Termín
1.
07.- 09.01.
2.
26.-28.03
3.
24.- 28.09.
4.
09.-11.12.
CELKEM

Počet
dnů
3
3
5
3
14

Realizátor

Realizátor

klub

vedoucí

Název akce
Seminář
ústředí AMD Zapletal K organizaci
ústředí AMD Zapletal K metodice
ústředí AMD Zapletal K zahraničí a partnery
ústředí AMD Zapletal K obsahu činnosti

Počet Počet
dosp. celkem
12
75
49
45
181

12
75
49
45
181

Přehled zahraničních aktivit roku 2010 - v zahraničí
Č. Termín

Země

KMD

Vedoucí

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
8
40
2
0

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

Počty
dosp.

dětí

Celkem

1
2
2
2
2
1

celk.
1
10
10
42
4
1

5

5

22
20
30
20
36
20

3
2
2
2
2
5

25
22
32
22
38
25

206

31

237

Přehled zahraničních aktivit roku 2011 - v zahraničí
Č Termín

Země

Klub

Vedoucí

1. 17.03.23.03.
2. 08.04.10.04.
3. 12.04.18.04.
4. 02.05.07.05.
5. 11.09.16.09.
6. 24.09.28.09.
7. 09.10.15.10.
8. 06.11.12.11.
9. 27.11.03.12.
Celkem

Itálie

Fr.Místek

Lepík

SRN

Kladno

Homola

Francie

Brno

Čadík

Turecko

Fr.Místek

Lepík

SRN

Praha 10

Kulichová

Francie

vedoucí

Zapletal

SRN

Kladno

Homola

SRN

Praha 10

Kulichová

SRN

Praha 10

Kočková,
Kulichová

17

Počty
dětí dosp. Celkem
36

2

38

8

2

10

40

2

42

2

2

4

25

3

28

0

47

47

32

3

35

22

3

25

35

3

38

200

67

267

Přehled mezinárodních aktivit v České republice 2010
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.

Celkem

Počty
dětí dosp.
12
23
35

3
5
2
10

Celkem
15
28
2
45

Přehled mezinárodních aktivit v České republice 2011
Č. Termín
1.
2.
3.

Místo

25.09.-30.09. Kladno
27.10.-30.10. F-Místek
Big Six projekt Praha

Klub

Vedoucí

Kladno
F-Místek
ústředí

Homola
Lepík
ústředí

Celkem

Počty
dětí dosp.
12

12

3
1
12
16

Celkem
15
1
12
28

Počty zahraničních výměn jsou výrazně ovlivněny financemi, 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
partnerů 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
byla podpora zahraničních aktivit ze strany MŠMT pouze 100 000 Kč.
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.
Zájem je především o akce s velkou tradicí a
převážně vyladěným „debrujárským“ obsahem.
Přijetí zahraničních 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.

18

Přehled aktivit klubů 2010
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

Počet Počet Počet Počet Počet Poznámka
akcí
dnů
dětí dosp. celkem návštěva
5
41
8
5
26
39
8
39
21
16
4
29
12
31
284

16
99
12
6
32
76
12
79
41
26
16
30
15
52
512

36
993
184
80
374
1481
125
1127
697
481
98
237
398
782
7093

14
113
20
21
43
122
19
333
146
44
12
65
27
114
1093

50
1106
204
101
417
1603
144
1460
843
525
110
302
425
896
8186

200
2015
317
6240
1016
2671
170
1084
10742
1474
60
101
800
2820
29710

Přehled aktivit klubů 2011
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

Počet Počet Počet Počet Počet Poznámka
akcí
dnů
dětí dosp. celkem návštěva
0
43
11
2
29
40
9
23
23
28
4
31
3
36
282

0
63
22
3
48
88
15
43
39
47
6
47
5
52
478

0
1098
315
22
456
728
83
462
672
771
42
297
90
864
5900

0
129
27
2
161
74
10
89
134
64
5
46
9
81
831

0
1227
342
24
617
802
92
551
806
835
47
343
99
945
6731

0
1217
96
12500
2267
8476
960
380
8017
2016
80
120
100
1870
38099

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 2011 uskutečnili řadu akcí:
1. KMD Hustopeče - vyráběli z papíru, účastnili se korespondenčního kola soutěže MUDRC
2011, v říjnu finále ve Frýdku-Místku.
2. KMD Kyjov při ZŠ J. A. Komenského II – na jaře chodili na exkurze s ekologickou
tématikou, v dubnu byli na interaktivní výstavě IQ parku v Brně, v květnu uklidili kus lesa –
Den činu, obstáli v auditu o mezinárodní titul EKOŠKOLA, který v červnu převzali v Senátu
Parlamentu ČR. V říjnu byli na finále soutěže MUDRC ve Frýdku-Místku. Hned po návratu se
zúčastnili projektu ČRDM „Zasaď strom Anežky České“. 3. prosince se v Kyjově už potřetí
uskuteční Vánoční dílny, které společně organizují vedoucí klubů Malých debrujárů z Kyjova,
Žarošic a Brna. Za odměnu pojedou na Vánoce debrujárů do Prahy.
3. KMD Kyjov – Újezd – v červnu pomáhali při organizaci MDD a Projektového dne při své
ZŠ, v září se vypravili na Noc vědců do Brna, v říjnu byli na exkurzi v Dukovanech a
Dalešicích, v prosinci se zaměřují na Vánoční dílny v Kyjově a Svatobořicích.
4. KMD Nesovice – v březnu jsme je mohli slyšet v Českém rozhlase, v dubnu „poznávali sami
sebe“ na interaktivní výstavě IQ parku v Brně. Plnili úkoly soutěže MUDRC, v červnu oslavili
Den dětí, v říjnu se také účastnili finále soutěže ve Frýdku-Místku, před koncem roku chystají
velkou Vánoční výstavu s koncertem.
5. KMD Suchohrdly – na příměstských táborech v lednu, o pololetí, v červenci i srpnu
prováděli s dětmi pokusy a vyráběli hlavolamy. Předváděli pokusy o Velikonocích, o Dni
vody, Hrátky se zvukem, Hrátky s těžištěm v ZŠ Znojmo, kde je moc rádi vidí. Úspěšně plnili
úkoly soutěže MUDRC, v říjnu strávili 4 dny ve Frýdku-Místku na finále.
6. KMD Valtice – Vypravili se na poznávací expedici do Prahy.
7. KMD Velké Pavlovice – v lednu předvedli na Dni otevřených dveří alchymistickou dílnu,
podíleli se na přípravě Dne Země, zapojili se do řešení projektu „Voda“ a „Život v rybníce“,
uklízeli kolem školy. Od února do konce května řešili úkoly korespondenčního kola soutěže
MUDRC. V květnu se vypravili do IQ parku v Liberci, v létě na oblíbený tábor s fůrou
debrujárských pokusů na Morávku a v říjnu na družební cestu do Senice.
8. KMD Veselí nad Moravou – v dubnu předvedli pokusy ke Dni Země, pak měli projektový
den, Den dětí a v září byli v Ostravě na přednášce „Svět energie“.
9. KMD Vranovice – vedoucí Jindřich Hnízdo nás informoval o konferenci „Od studenta
k vědci“.
10. KMD Žarošice – Mikroši a Makroši se účastnili soutěže MUDRC, v dubnu si udělali
v knihovně Noc s Andersenem, 26. října si posvítili lampiony z dýní a už odjížděli na finále
MUDRCe do Frýdku-Místku, Mikroši vybojovali pěkné 3. místo ve své kategorii. V prosinci
připraví Vánoční dílnu v Kyjově a v Násedlovicích.

Věřím, že i ostatní kluby dělají akce,
ale bohužel o nich neinformují.
Jitka Režňáková
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Zpráva za region Karlovarský
V Karlovarském kraji pracuje druhým rokem KMD v Nejdku, kde je
registrováno 30 debrujárů od 8 do 11 let a jeden dospělý vedoucí. V
tomto roce se dvojnásobně rozrostli a pracovali ve dvou skupinách v
různý čas vždy jednou týdně.
Výjimkou nebyly ani schůzky o víkendech, kdy pořádali akce pro
veřejnost, exkurze, výlety a zúčastnili se výukových programů.
Velmi podařených akcí bylo více.
Např. Den otevřených dveří ve škole, vystoupení pro děti z MŠ,
které je pak přišly navštívit školu na schůzce debrujárů. Výlety do
Karlových Varů s měřením teploty vřídelních pramenů USB
teploměrem, exkurze na letiště, výukový program ,,Výprava za
Kelty“, interaktivní vzdělávací program v galerii Karlových Varů.
,,Výprava do tajgy“, kde zkoumali rašeliniště na Kladské, ukázka
zábavných pokusů pro dlouhodobě nemocné a další.
Zapojili se do soutěže Mudrc 2011, kde se jim dařilo velmi dobře. Činorodé práce KMD v Nejdku si
nemohl nevšimnout ani pan starosta města, který debrujáry podporuje a zaplatil jim plné cestovné na
celorepublikové finále do Frýdku Místku. Podporu mají i ve své základní škole, která zaplatila
finalistům účastnický poplatek.
Jediným nedostatkem bylo, že nikdo pohotově nezastoupil vedoucí KMD, která onemocněla, a tak se
debrujáři z Nejdku finále nezúčastnili.
Tímto se opět potvrzuje nedostatek vyjádřený již v hodnocení z minulého roku.
V Karlovarském kraji je potřeba rozšířit počet vedoucích debrujárů. Podle průzkumu provedeném na
základních školách v Karlových Varech je o tuto činnost zájem dětí obrovský.
Přeji všem do příštího roku hodně klidu, pohody a dobré zábavy nad pokusy.

Milena Zítková

Zpráva za region Královéhradecký
Členové klubů debrujárů mimo vlastní pravidelné schůzky
prezentovali své aktivity na několika akcích pro veřejnost.
Rychnováci pod vedením Olgy Holé rozvinuli svůj stánek na
Bambiriádě ve dnech 26. – 17. května na místním zámku.
Hradečáci z DDM připravili ukázky parních strojů na tradičním
Nábřeží paromilů 27. srpna 2011.
Dne 5. listopadu se pak tým Hradeckých baráčníků zúčastnil finále
FLL v Praze kde obsadil 1. místo a postoupil na evropské semifinále
do Gdaňsku.
Debrujáři z hradecké Bezručky připravili křest další učebnice fyziky
vedoucího klubu Arnošta Míčka 22. listopadu.

Vladimír Zubr
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Zpráva za region Liberecký
Přehled aktivit KMD v Libereckém kraji v roce 2011
Počet aktivních klubů: 7
Kluby se schází na pravidelných schůzkách.
Své aktivity převádějí v rámci škol, pro rodiče i na veřejnosti.
Počet nově vzniklých klubů: 3
Počet akcí pro veřejnost: 29
Některé akce pro veřejnost: Bambiriáda, Hrajeme si a přemýšlíme, Noc vědců v iQparku, Amos,
Fyzikální jarmark, EDUCA
Počet návštěvníků: přes 2 000

Vladimíra Erhartová

Zpráva za region Moravskoslezský
Základem naší činnosti jsou klubová setkání a provádění pokusů. Myslím, že ve všech klubech MSR
jsou děti s touto činností velmi spokojené.
Prezentovali jsme pokusy na veřejnosti, ať už ve školách nebo na Bambiriádách. Jezdili jsme za vědou
na výlety a pořádali zahraniční zájezdy.
Uspořádali jsme v regionu již devátý ročník Fyzikální ligy. Organizátorem soutěže byl Klub debrujárů
FreeDeK při G a SOŠ ve Frýdku-Místku, Cihelní 410. Fyzikální liga měla šest kol a vítězné družstvo
z Dolních Domaslavic obdrželo po šesti soutěžních kolech putovní pohár do ročního užívání.
Vrcholem činnosti debrujárů MSR byla republiková soutěž Mudrc a její finále ve Frýdku-Místku.
Není soutěž jako soutěž, není debrujár jako debrujár. Malí debrujáři AMD ČR umí dělat vědu ze
všeho. Malí debrujáři, kouzelní malí vědci, přijeli do Frýdku-Místku ze vzdálených míst naší
republiky, aby se kdesi ve Frýdku setkali s Mudrcem a zjevili mu tajemství svého ročního bádání a
podělili se o zápisky ze svého badatelského deníku. Ale ukázali si navzájem daleko víc: odhalili
tajemství pokusů, našli správnou cestu bludištěm, odkryli záhadu masky, našli mnoho odpovědí na
kladené otázky, ukázali, jak jsou dobří. Nic pro ně nebylo dost žhavé, a tak i chůze po uhlíkách
dopadla dobře. Byla to soutěž, která se snad líbila, všichni se na finále chovali mile a příjemně, našli
jsme další kamarády a ve vzpomínkách se budeme k zážitkům z Frýdku-Místku i později rádi vracet.

Vedoucím klubů malých debrujárů
Dospěláci, tuto soutěž jsem věnoval malým debrujárům.
Mám toto vysvětlení: Malí debrujáři jsou dobří a mají
fantazii. Mám i druhé vysvětlení: Malí debrujáři se snaží
všechno pochopit, a snaží se vysvětlit jevy, které sledují,
po svém. A mám ještě třetí vysvětlení: Když pochopí, jak
a proč věci fungují, tak jim to v očích zajiskří. A mám i
čtvrté vysvětlení: Dělají nám dospělákům velkou radost.
Velice potřebujeme, abychom viděli někoho se radovat.
Proto my dospěláci debrujaříme a zůstáváme dlouho
dětsky hraví. A mám i páté vysvětlení: Všichni vědci
byli nejdříve malými debrujáry. (Ale ani o tom nevěděli.)
Libor
Libor Lepík
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Zpráva za region Olomoucký
V Olomouckém regionu v roce 2011 pracovalo 6 klubů.
Základem činnosti všech klubů jsou schůzky, na kterých malých debrujáři bádají nad záhadami
z oblasti přírodních jevů. Navíc kluby organizují nejrůznější akce:

Klub v Olomouci:
27. 6. 2011 - předvádění pokusů a propagace debrujárů na Přírod.jarmarku na PřF UP Olomouc.
27. – 30. 10. 2011 - účast na soutěži MUDRC 2011. Tým Termonukleárních mandarinek získal
celkově 2. místo a vyhrál soutěž „O nejlepší kuličkovou dráhu“. Tým Radioaktivních pomerančů
získal celkově 8. místo a vyhrál soutěž „O nejlepší zkoušecí stroj“.
5. 11. 2011 – účast na soutěži FLL 2011. V rámci přípravy debrujáři navštívili Státní veterinární
správu a Krajskou hygienickou stanici. Termonukleární mandarinky v olomouckém FLL 2011 získaly
2. místo a postupují do středoevropského semifinále FLL 2011 v polském Gdaňsku, které proběhne 3.
12. 2011.
3. 12. 2011 – mladší členové budou na Dni otevřených dveří Gymnázia Olomouc-Hejčín prezentovat
debrujáry. Budou předvádět různé experimenty a vysvětlovat je.

Klub v Jindřichově a Hanušovicích:
Květen – Rodičovská akademie
27. 6. Účast na přírodovědném jarmarku v Olomouci
28. 6. Prezentace pokusů na školním shromáždění v Jindřichově
27. – 30. 10. Účast na celostátní soutěž ve Frýdku Místku
KMD Jindřichov – 11členů, KMD Hanušovice 6 členů

Klub v Šumperku
pod vedením Lenky Kampové pracuje třetím rokem. V současnosti má 11 členů. Kromě pravidelných
schůzek navštěvují výstavy v muzeu (např. výstava stavebnic, mikroskopování…) Klub každým
rokem vyhodnotí nejlepšího debrujára.

Klub v Šumperku II
začal pod vedením zkušené vedoucí Renáty Čechové pracovat v září letošního roku.

Klub v Litovli
11. 6. 2011 V rámci městské akce Hanácké Benátky debrujáři v učebně informatiky školy předvedli
zajímavosti z oblasti současné informační a komunikační technologie. Velkou zajímavostí se stal
funkční model historického přenosu zpráv pomocí Morseovy abecedy.
Leden – červen: řešení matematické soutěže Taktik seminář
6. 12. 2011 předvedou na školní akci Vánoční jarmark prezentaci pokusů s balónky pod názvem
Kouzlo fyziky.

Miroslava Černá
Zpráva za region Pardubický
V roce 2011 činnost jednotlivých klubů v rámci Pardubického regionu byla
velice různorodá a pestrá. V jednotlivých klubech se členové scházeli na
pravidelných schůzkách jedenkrát za týden, kde se zajímali o řešení
jednoduchých problémů z oblasti vědy a techniky, řešily základy
programování a stavbu robotů. V klubech z oblasti Litomyšle se členové
jednotlivých klubů setkávají na pravidelných víkendových pobytech na
turistické základně Budislav.
Zde jednotlivé skupiny řešily úkoly z přírody, ale také zde poznávaly sami sebe. Při překonávání
lanových překážek či AQVAZORBINKU si nejeden debrujár sáhnul na dno svých fyzických
psychických sil.V klubu KMD Litomyšl se zaměřili na problematiku robotiky a soutěžní tým
vybojoval ve finále soutěže FFL 1. místo v prezentaci výzkumného úkolu.
Tým vedoucích, jak se stalo tradicí, i letos připravil a realizoval celostátní letní tábor AMD
ČR. Tábor se nesl pod názvem AKCE Z a táborníci se snažili zachránit Zemi před mistrem R a
hrozbami, které celé lidstvo ohrožují.

Josef Coufal
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Zpráva za region Plzeňský
V roce 2011 pracovalo v regionu šest klubů – Plzeň, Štěnovice, Zbiroh,
Stráž a Stříbro 2x.
Kromě schůzek a klubových aktivit se debrujáři našeho regionu zapojili i do
místních, regionálních a celorepublikových akcí.
Debrujáři ze Štěnovic připravili v rámci oslavy založení školy v obci
Štěnovice pro návštěvníky Fyzikální cirkus s řadou ukázek pokusů a
tvořivou dílnou.
Na hvězdárnu do Rokycan, na Noc vědců do Techmanie, na May Day
do ZOO v Plzni a na spoustu dalších míst se nejen za poznáním, ale i
prezentovat debrujárské aktivity, vydali debrujáři ze Zbirohu. Na
počátku roku jste je mohli potkat dokonce na Sahaře.
Strážští debrujáři připravili během roku spoustu videí a fotografií
s návody na nové pokusy – Tvořivé pokusohraní. Kromě toho se
aktivně účastnili akcí ve škole i v obci.

Klub z Plzně upoutal veškeré návštěvníky Dnů vědy a techniky v Plzni
nápaditou expozicí Může za to Platón, plnou těles, brčkových
mnohostěnů, papírových fullerenů – menších či větších koulí
sestavených ze speciálních papírových jednotek.

A debrujáři ze Stříbra završili svoji celoroční činnost nejen na stáncích
v rámci Dne dětí ve Stříbře a Dnů vědy v Plzni, ale zejména zapojením
do celoroční debrujárské soutěže Mudrc, kde ve finále ve FrýdkuMístku vybojovali první místo a do Stříbra se tak po třech letech na rok
vrátil putovní pohár.

Jitka Soukupová

Zpráva za region Středočeský
Základní debrujárská myšlenka o poznávání světa kolem sebe
prostřednictvím jednoduchých pokusů byla v roce 2011 vrchovatě
naplňována v klubech pracujících ve Středočeském regionu. Poděkování
patří zejména vedoucím těchto klubů a obdiv nad šikovností všech dětí –
členů – debrujárů. Některým činnost v klubech plně postačuje, jiní
využívají i dalších možností, které nabízí AMD – akce typu „Vánoce
debrujárů“, celostátní soutěž, apod.
V letošním roce přibyl v našem regionu i jeden nový klub – Nymburk
KMD při DDM, což mě velice těší. Nejen jim, ale všem malým i velkým
středočeským debrujárům přeji hodně sil, nápadů a radosti při
„pokusování“ v roce 2012.
Každý rok je sice trochu jiný, ale to by nebyli právě členové naší organizace, kdyby neplatilo ono
okřídlené „debrujár si vždy ví rady“.

Marek Veselý
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Zpráva za region Ústecký
V letošním roce pracovaly stále jen dva kluby
– Kamarádi a Kutilové z Klášterce nad Ohří.
Přestože jsme se snažili o propagaci, situace ze strany dospělých byla stále
stejná – pochvala práce, zájem o činnost debrujárů jako takovou i o stránky, ale
na druhé straně naprostý nedostatek jejich času na zřízení nového klubu a práci
s ním. Snažili jsme se tedy aspoň v Klášterci…
Na přelomu prosince a ledna se nám podařila udělat tři Setkání s debrujáry pro jednotlivá oddělení
družiny a jedno vystoupení s pokusy pro 5.třídu. V lednu jsme pomáhali zajišťovat zápis do 1.tříd –
pro budoucí prvňáčky i jejich rodiče jsme připravili zajímavé pokusy, které si mohli během čekání na
zápis vyzkoušet osobně.
V březnu jsme se zapojili do celostátní soutěže Fotografujeme historické památky. I když jsme se
neumístili na prvních místech, aspoň jsme si zkusili zase něco nového.
V červnu jsme vyjeli do Techmánie v Plzni, kde jsme kromě prohlídky výstavy absolvovali také
program Pokusy s tekutým dusíkem. V září jsme se byli podívat v pražské ZOO na úžasné vlastnosti
zvířat, které posloužily často vědcům k novým vynálezům.
Na jaře jsme začali pracovat na soutěži MUDRC a i přes mnohé problémy, především časové, jsme
nakonec postoupili s oběma kluby do celostátního finále ve Frýdku-Místku. Ve finále se Kamarádům
podařilo vybojovat 1.místo v kategorii 1.stupeň – obhájili tak prvenství z loňského roku. Kutilové
obsadili ve Frýdku krásné 6.místo.
Po celý rok jsme pravidelně každý týden prezentovali aktivity klubů na stránkách debrujárů a v tisku.
O práci klubů i o činnosti AMD ČR jako takové vyšly články v Týdeníku Školství i jiných
periodikách.
Rádi bychom touto cestou poděkovali těm, kteří nám pomáhali po celý rok – vedení školy, starostovi
města, panu Janu Houškovi, dále paní Anně Ševčíkové, která s námi jezdila na akce mimo město. A
samozřejmě poděkování patří i celé redakci Týdeníku Školství, která nám vždy vyšla vstříc a držela
palce i během celé soutěže, děkujeme.

Alena Tučímová

Zpráva za region Vysočina
V roce 2011 pracovaly v našem kraji aktivně 4 kluby. Debrujáři se
pravidelně scházeli na schůzkách ve svých školách. Náplní kroužků byly
pokusy a vytváření prezentací činností jednotlivých klubů při různých
příležitostech. Klub při Gymnáziu Havlíčkův Brod se zapojil do celostátní
soutěže Mudrc, postoupil do finále, kde obsadil
1.místo v kategorii
středních škol. Součástí práce byly i exkurze – Pořežany – muzeum
vozidel, Národní technické muzeum.
Vedoucím klubů děkuji za práci a přeji všem další pohodový rok plný
nových nápadů.
Akce Vaška Vydláka:
Korespondenční soutěž Mudrc, finále ve Frýdku – Místku
Spolupráce s klubem Gagarin Přibyslav při realizaci prvního republikového mistrovství v odpalování
vodních raket Ikaros
Prezentace činnosti klubu při dni otevřených dveří na gymnáziu
Národní technické muzeum Praha – exkurze
Akce Jarmily Široké:
Za vědou – dvoudenní poznávací zájezd – České Budějovice,Český Krumlov,Třeboň,Pořežany, Linec

Marie Skálová
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Zpráva za region Zlínský
V tomto roce aktivně pracovalo ve Zlínském kraji 18 řádně
registrovaných klubů a dá se považovat za úspěšný, protože jsme
uspořádali celkem 36 akcí. Jsme také moc rádi, že vznikl nový
klub Hulíňáci při SVČ Hulín.
Jako v každém roce nechyběla naše účast na Bambiriádě ve Zlíně,
kde nás reprezentovaly kroměřížské kluby Petry Trnčíkové a
Vlaďky Dolákové. Díky těmto vystoupením byl klub Vlaďky
Dolákové pozván v září Magistrátem Zlín na akci pro veřejnost
Startujeme dále.
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 opět přispěly úspěšně k oslavám Dne Země v několika obcích,
například ve Valašském Meziříčí a v Uherském Brodě.
Velikou radost máme i z toho, že se čtyři naše kluby z Prakšic, z Gymnázia Uherský Brod,
z Hulína a z Holešova probojovaly až do finále celostátního kola soutěže MUDRC a získaly
krásné 3. a 5. místo.
Jako každý rok se většina vedoucích zúčastnila semináře na Ogaru a v září se pět vedoucích
zúčastnilo semináře v Paříži. V listopadu se nám podařilo uspořádat setkání vedoucích
Zlínského kraje, kde jsme si vyměnili zkušenosti a pobavili se nad novými pokusy.
Závěr roku některé kluby tradičně oslaví na Vánocích debrujárů v Praze.
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 2011
Podle tradičního systému návrhů byli za rok 2011 AMD ČR oceněni následující debrujáři:

a) Ocenění vedoucími klubů AMD ČR
Růžena Stará (Suchohrdly) – za aktivní prezentace debrujárských aktivit
Marie Kulichová (Praha 10) – za aktivní prezentace debrujárských aktivit
Zdenka Kočková (Praha 10) – za aktivní prezentace debrujárských aktivit
Alena Tučímová (Klášterec nad Ohří) – za nejaktivnější webové prezentace
Jitka Režňáková (Kyjov) – za aktivní práci s kluby Jihomoravského kraje
Igor Naď (Uherský Brod) – za aktivní debrujárskou práci ve Zlínském kraji
Božena Rytířová (Uherský Brod) – za aktivní práci s kluby Zlínského kraje
Mirka Černá (Olomouc) – za aktivní práci ve prospěch debrujárských klubů Olomouckého kraje
Anna Ševčíková (Klášterec nad Ohří) – za soustavnou pomoc klubům debrujárů v Klášterci n/O.
Jan Houška (Klášterec nad Ohří) – za soustavnou pomoc klubům debrujárů v Klášterci n/O.
Jana Zapletalová (Praha) – za pomoc a podporu debrujárského hnutí
Milena Zítková (Nejdek) – za dokumentaci a aktivity klubu debrujárů Nejdek
Jarka Pachlová (Stráž u Tachova) – za propagaci debrujárských aktivit

b) Ocenění AMD ČR – výkonným výborem
Jitka Soukupová (Stříbro) – za aktivní přínos pro popularizaci debrujárů
Klub „Sluníčko“ Petřvald a vedoucí Iloně Křižákové – za dlouholeté aktivity s nejmladšími debrujáry
Milan Rojko (čestný prezident) – za mnohaletou podporu debrujárů
Zdeněk Drozd (čestný prezident) – za mnohaletou podporu debrujárů
Marie Šmídová (ústředí AMD ČR) – za neúnavnou komunikaci s kluby debrujárů
Jan Coufal, Jakub Horák a kolektiv tábora Budislav – za organizaci debrujárského tábora 2011
Azmi Kocak – kandidát na titul čestný prezident AMD ČR

c) Putovní pohár čestného prezidenta doc. Milana Rojka, CSc.
Debrujáři z KMD Klášterec nad Ohří
měli putovní pohár v držení od roku 2010.
Předání vítěznému klubu Stříbro
proběhlo při finále akce „MUDRC 2011“
a slavnostně na radnici ve Stříbře 5.12.2011

Putovní pohár pro KMD Stříbro
d) Titul „Debrujár roku“
Mgr. Libor Lepík (Frýdek Místek),
Za výborné vedení klubů Moravskoslezského regionu,
přípravu a realizaci republikové soutěže MUDRC 2011

DEBRUJÁR ROKU 2011
Mgr. Libor Lepík

e) Titul „Čestný prezident AMD ČR“ v roce 2011 nebyl udělen
f) Titul „Čestný člen AMD ČR“ v roce 2011 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 2012
Rámcový plán akcí a činnosti na rok 2012 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 2012 - schéma
ZAHRANIČNÍ AKCE

DOMÁCÍ AKCE
VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ
15.12. 2012
VÁNOCE DEBRUJÁRŮ 2011
Praha 13. – 15.12.201

F.I.P.D. kongres debrujárů
Francie
FETE DE LA SCIENCE
FRANCIE Regionální prezentace
s partnery

Finále republikové soutěže
KOUMES

ESE 2012

Litomyšl 21. – 23.9.2012

MILSET Evropa

Republikový seminář vedoucích
říjen – Francie / Belgie

Expo Science ALŽÍRSKO
Expo Science MEXIKO

REPUBLIKOVÉ a MEZINÁRODNÍ

TÁBORY AMD ČR

21th MEF vědecká výstava

Budislav

ISTANBUL – květen 2012
TURECKO

DNY VĚDY A TECHNIKY
Plzeň – září 2012

SRN – volejbalový turnaj

AWO – duben 2012

BAMBIRIÁDA - květen
podle regionů

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

FESTIVAL DEBRUJÁRŮ a
VĚDOHRANÍ - květen 2012

CESTOVÁNÍ ZA VĚDOU

Republikový seminář vedoucích
23.-25.3.2012 - 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
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Návrh rámcového rozpočtu 2012
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 2012
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
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210000
55000
265000

77000
20000
97000

Přehled celoročních republikových akcí
mimořádného charakteru
Celoroční republikové
akce
Vánoce debrujárů 2012
Dny muzeí – Vědohraní 2012
Republiková soutěž KOUMES
Kongres debrujárů
Lego Liga 2012
Rep. tábor Budislav 2012
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
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
Za přítomnosti zástupce MŠMT pana
Jaroslava Froulíka proběhl oblíbený
seminář v Luhačovicích OGAR 2011.

Skvělé úspěchy a vítězství v Lego Lize 2011
zaznamenaly kluby z Olomouce a Litomyšle.

VĚDOHRANÍ pokračuje v tradici spolupráce
s MFF UK Praha.

Již potřetí prezentovali debrujáři své
projekty na výstavě MEF v Istanbulu.

17.ročník
republikové
soutěže letos
nazvané
MUDRC 2011
skvěle
zorganizovali
debrujáři ve
Frýdku Místku.
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SvéSvé
nové
cérečko
s písněmi
vydávám
nové
cérečko
s písněmi

pro děti vydávám ve
spolupráci s AMD ČR !
Slávek Janoušek

BAMBIRIÁDY se roce 2011 také neobešly bez
debrujárských prezentací.

Základní náplní činnosti všech klubů byly pochopitelně POKUSY
a nejrůznější experimenty ze všech oblastí vědy a techniky.

Společný seminář v Paříží 2011 navázal na tradici výjezdů debrujárů
k zahraničním partnerům.
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