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Milí debrujáři,
právě jste si otevřeli BEPPO 1/2010, opravdu
mimořádné číslo a to hned z několika důvodů:
BEPPO 1/2010 najdete s možností barevného vytištění
na debrujárských stránkách. Od února 2010 už budou
mít tyto stránky novou podobu a těším se, že vám i
dětem pomohou ve snadnější orientaci.
V BEPPU 1/2010 najdete v příloze také nové návratky, s mnohem
snadnějším vyplňováním, které jsou také u článků na web a můžete
odesílat vyplněné přímo ze stránek!
Určitě zajímavý bude pro vás i přehled chystaných akcí na rok 2010.
Nezapomeňte si svůj debrujárský rok naplánovat a poslat nám
informaci o svém předběžném zájmu.
Oblíbená republiková soutěž právě odstartovala. Letos ji pod názvem
EXPERTiQ najdete v BEPPU 1/2010 včetně propozic, harmonogramu
i prvních soutěžních úkolů. Všechny informace budou také pravidelně
aktualizovány na www.debrujar.cz.
Těším se, že většina z vás využije možnosti osobního setkání na
oblíbeném semináři vedoucích klubů 26. – 28.3.2010 na hotelu Ogar
v Luhačovicích. Určitě se dobře pobavíme a načerpáme nové impulsy
pro další činnost debrujárů.
Nebylo to snadné všechno zpracovat a připravit s tak velkým
předstihem, ale…
…debrujár si vždycky ví rady !
Váš prezident
Petr Zapletal
Přílohy Beppa 1/2010:
- EXPERTiQ, propozice, přihláška, úkoly prvního kola
- Přehled předběžného zájmu o akce v roce 2010
- Návratky Seminář Ogar + Vědohraní
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INFORMACE O ZÁSADNÍCH ÚKOLECH A AKTIVITÁCH
projednávaných na 1. jednání nově zvoleného výkonného výboru
Beppo 12010 VV

Z USNESENÍ VS 2010 na období 2010 - 2011
- Regionální články – v maximální možné míře podporovat rozvoj aktivit v regionech
- Podávání projektů, tvorbu rozpočtů, hodnocení a vyúčtování
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.
- Na prvním jednání VV v roce 2010 projednat písemné připomínky a náměty do diskuse z VS
navrhnout konkrétní opatření a seznámit s nimi členskou základnu prostřednictvím Beppa č 1/2010
- Je překontrolována a opravena členská základna v databázi AMD ČR a VZ 2009 a zpracována
databázi počtu klubů v regionech. Od 28.2.2010 bude na základě uhrazených členských příspěvků
dále aktualizována na další období. Výroční zpráva je umístěna na web AMD ČR

Konkretizace akcí a úkolů na rok 2010 na základě plánu VZ
Podrobnosti k akcím jsou v Beppo 1/2010, aktualizovány na web nebo info na ústředí. Návratky
i předběžný zájem vyplňte a zašlete (viz přílohy)
Republikový seminář vedoucích OGAR 26. – 28.3.2010 (ústředí Zapletal+Šmídová)
Účastnický poplatek (200 Kč a 100 Kč pro vedoucího, který vystoupí
s příspěvkem) a struktura ponechána podle minulých let. Dodatečné
předání oceněným VS 2009: Soukupová, Režňák, Jitka a Jaroslav
Kubicovi,Hnízdo.Vedle prezentací bude zařazeno info o nových web.
VĚDOHRANÍ S DEBRUJÁRY (Dny muzeí 2010) – květen - 29.5. - 31.5.2010
Nabízíme zájemcům s termínem a rámcovým programem včetně prezentací na MatFyz.
Směřováno k 1.6.2010 s řadou možností volných vstupů v Praze + akce Zd.Drozd
Novoměstská radnice 31.5.2010 pondělí (Šmídová) – sobota – pondělí, ubytování ve
škole...lze zasílat předběžné přihlášky. Info viz jiné místo Beppo 1/2010.
Bambiriáda květen 2010
Ponechat pořadatelství na zvážení účasti v regionech – informovat o
přípravě a termínech ústředí. Gestorkou Bambiriády ve Zlíně 21.23.5.2010 byla pověřena Vl. Doláková. Bambiriádě v Praze ve
dnech 20. - 23. 5.2010 Gestor: M. Kulichová
Dny vědy a techniky Plzeň
Gestor: J.Soukupová: září 2010 – pokud budeme pozváni pořadatelem, pak určitě
ano – Stříbro 1+2, Zbiroh a patrně nově vznikající klub Plzeň, informace budou
aktualizovány na web
Republikový tábor Budislav 1. – 13.8. 2010
Gestor: Josef Coufal Termín: 1 - 13.8.2010 Cena 3 250 Kč.
Info a aktualizace s možností přihlášení je na web
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Republikový seminář – září 2010
Varianta a) obdobné jako 2010 + více zařazení praktických
ukázek pro činnost klubů
Gestor: ústředí, Termín: 17. - 19.9.2010 (místo: V.Pavlovice)
Varianta b) Nabídnout možnost pořádání semináře s dotovanou
cenou (cca 3 500 Kč) v obdobném termínu cca 16. – 21.9.2010
s programem Anglie, rozšířeným o exkurzi do experimentální
školy Bexhill a konzultacemi nového školského programu ve
Velké Británii (Mike Conn). Předběžné přihlášky a rozhodnutí o
pořádání při semináři Ogar v březnu.
EXPERTíQ – republiková soutěž
Termín finále v Liberci: 8. - 10.10.2010
Gestor: Bittnerová
Veškeré informace zveřejňovány na web v samostatné složce
Valné shromáždění a Vánoce debrujárů 9. – 11. 12. 2010
Cíle: obdobné jako v minulých letech, Termín a místo: Praha 9. – 11.12.2010, Gestor: ústředí
Cestování za vědou 2010
V příloze a na web jsou upravené programy pro rok 2010
UPOZORNĚNÍ
- ceny cestování za vědou zůstávají stejné, výhodné a nenavyšují se
- případné výjezdy a možnosti přijetí, zájem oznámit na ústředí
Vyzýváme kluby k využívání programů a případnému spojování k jednotlivým programům
Mezinárodní výměny
O nabídkách ze zahraničí informuje aktuálně web. Případné požadavky
mohou předkládat vedoucí na ústředí AMD ČR k zajištění (Šmídová)
DOSUD ZNÁMÉ A PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY A TERMÍNY:

ANGLIE 29.4. – 4.5.2010 – gestor Savara, Zapletal, Vasilová –
možnost doplnění z ostatních klubů
SRN – dle schválených a nabídnutých projektů AWO, předpokládaný
rozsah jako v minulých letech
VOLEJBALOVÝ TURNAJ SRN 24. – 26. dubna 2010
Propozice, nabídka a potřebné info na vyžádání na ústředí (Šmídová)
Pomoc regionů a vedoucích se zajištěním účasti (zatím Kladno, Slavkov, Č.Budějovice)
TURECKO 19th MEF vědecká výstava Istanbul 3. – 7.5.2010 (viz příloha)
Cíl: důstojně reprezentovat zajímavými projekty a představením činnosti AMD ČR
Co máte nabízeno? všechny náklady kromě dopravy jsou hrazeny, včetně:
- přesný program bude zaslán postupně po doladění
- hrazen i historicko, kulturně, turistický, poznávací program
- od transportu přes ubytování, program a stravu vše hrazeno mimo letenky
- zajistí překladatele
- soukromé auto s řidičem a tlumočník pro čestné hosty
Co se od vás očekává?
- jeden projekt fyzika, chemie, biologie debrujárské prezentace
- jeden čestný host
- přesný program bude zaslán postupně po doladění
- návratka a nástin programu u M.Šmídové
Gestor: ??? (účastníci 2 + 2) Návrhy na členy delegace: Lepík, Rešková, Kvapil Jirka, Erhartová,
Šmídová M., Tláskalová, noví a aktivní vedoucí z MRS kraje, další zájemci oznamte na ústředí
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REUNION 20. – 27.6.2010 Africký Expo Science
Cíl: důstojně reprezentovat zajímavými projekty a představením činnosti AMD ČR
Základní informace: Šmídová, Stanovit gestora: Zapletal ?? předběžný zájem oznamte na ústředí
(Šmídová)
MOSKVA ESE 27.6. – 4.7.2010
Cíl: důstojně reprezentovat zajímavými projekty a představením činnosti AMD ČR
Stanovit gestora: …… Základní informace s možností předběžného přihlášení na ústředí (Šmídová)
FETE DE LA SCIENCE – Francie, podzim 2010
Cíl: důstojně reprezentovat zajímavými projekty a představením činnosti AMD ČR
Zjistit a zveřejnit podmínky od francouzských partnerů (Šmídová do 30.3.2010)
Základní informace s možností předběžného přihlášení na ústředí (Šmídová)
SPACE SIX 2010 V roce 2010 nebude AMD ČR pořádat.
První lego liga 2010
Gestor: Zapletal, V r.2010 dvě regionální kola: Olomouc pro Moravu a Praha pro Čechy.
Harmonogram a koncepce:obdobná jako v minulých letech,pravidelné info na web (Zapletal, průběžně)
VĚŘTE – NEVĚŘTE, ale OVĚŘTE (viz web)
Projekt otevřen na web v samostatné kapitole POKUSY. Doporučujeme čtenářům přidávat své
komentáře. Podle časových možností gestora (M.Veselý) budou příběhy postupně doplňovány bez
pravidelnosti.
REGISTRACE KLUBŮ na rok 2010
UPOZORŇUJEME na povinnost úhrady příspěvků řádného členství na další období do
28.2.2010 NOVINKA
U již registrovaných členů není třeba znovu vypisovat registrační list!!!
Stačí poslat na účet 154526144/0800 nebo složenkou členské příspěvky a avízo o
platbě s uvedením počtu dětí a dospělých na ústředí zapletal@adam.cz.
Registrační list vypisují a zasílají pouze nově zřizované kluby.
INFORMACE o změně kanceláře AMD ČR
z prvního patra do patra pátého (pravděpodobně od února 2010), údaje o kontaktech zůstávají stejné
FOLKOVÝ KVÍTEK 2010 – Konopiště 8. května 2010
Nabídka sdružení „Květ“ k participaci na projektu. Kontakt: Jiří Hopp mobil: 602 110 251. Cíl a úkol:
připravit interaktivní debrujárské prezentace během festivalu. „Květ“ zajistí“ prezentační prostor
(stan,stoly) a účastnickým klubů umožní zdarma vstup na festival. Zájemci se mohou hlásit na ústředí.
STAV ZASTUPOVÁNÍ AMD ČR v jednotlivých regionech
Projednán postup ke zlepšení činnosti klubů a zastupování jednotlivých regionů.
Pozn.: prezident regionu – řádně zvolen regionálním VS, Zástupce regionu – pověřen zastupováním regionu
Bez problémů s řádně zvoleným zástupcem Úkol: připravil regionální valná shromáždění během roku 2010
(např. při příležitosti některé z republikových akcí – seminář Ogar apod.)
Jihomoravský (prez.J.Režňáková), Moravskoslezský (prez.L.Lepík), Olomoucký (zást.M.Černá), Pardubický
(zást.J.Coufal), Zlínský (prez.B.Rytířová), Liberecký (zást.J.Bittnerová) – pokusit se o zřízení regionálního VV,
Plzeňský (zást.J.Soukupová) - pokusit se o nárůst klubů v regionu – Info Soukupová: měly by přibýt dva – Plzeň
a Štěnovice – uvidíme do konce února ☺
Problematické Úkol: pokusit se o nárůst klubů v regionu a zřízení vlastního VV
Jihočeský (zást.L.Slabá), Královéhradecký (Vl.Zubr), Praha hl.město (zást.M.Kulichová), Středočeský
(zást.M.Veselý), Vysočina (M.Skálová), Karlovarský – bez zastoupení, zatím pouze jeden klub
Bez zastoupení: Ústecký – doporučení, pověřit zastupováním regionu A.Tučímovou s cílem nárůstu klubů
v regionu. Bylo by to ideální, pokud by se podařilo najít i v KV zástupce pro další šíření debrujárských myšlenek
a aktivit
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BELGIE – BRUSEL 24. – 27. března 2010
Pozvání od Nicole Malengreau a bruselských debrujárů: Pro 2-3 osoby
(vedoucí klubů), které se zajímají o popularizaci vědy (animace pro děti i
mládež). Od středy 24.3. do soboty 27. březen 2010. Při tom bude slavnostně
zahájena putovní výstava "Objevujeme kysličník uhličitý".Plánujeme i kulturní
a turistický program. Bruselská asociace debrujárů hradí náklady na ubytování,
jídlo a transport v rámci programu v Bruselu. Zástupci regionů nahlásí co
nejdříve návrhy na účastníky, zájemci se mohou také hlásit přímo.
Předběžně přihlášen: Igor Naď (Uh.Brod)
ANGLIE 29.4. – 4.5.2010
(speciální program 6 dní Londýn, Duxford + Bexhill on Sea)
Gestor: Pavel Savara, KMD Prakšice
Zhruba 20 volných míst – zájemci mohou kontaktovat ústředí, případně
přímo gestora Pavla Savaru.
Možnost doplnění skupiny. Cena: 5 600 Kč
TÁBOR MatFyz – pozvání 31. července až 14. srpna 2010 v Nekoři v Orlických horách.
Gestor: MatFyz, Drozd Zveřejnit viz: http://kdf.mff.cuni.cz/tabor/pozvanka.php
KUWAJT – EXPO MILSET 2. – 8.4.2010
Určeno pro prezentaci projektu 12 – 26 let 2 děti + vedoucí. Možnost účasti delegace AMD ČR a
podmínky zjišťujeme. Předběžní zájemci a info u: Šmídová
NABÍDKA papírů (plakátů Květ s potiskem pouze na jedné straně) Několik tisíc různých formátů
k možnému dalšímu využití v klubech, pouze při odběru na ZŠ Břečťanová, Praha 10
Schválení členství AMD ČR – MRS region do ČRDM RadaMOK– MRS – zástupce Libor Lepík.

PENÍZE NA VAŠE VZDĚLÁVÁNÍ
Konečně máte možnost ucházet se o finance v rámci projektu NIDM „Klíče pro
život. O víkendu 27. a 28. 2. 2010 pořádá NIDM víkendový seminář, na kterém
budou mít zájemci o finanční prostředky z tohoto projektu možnost seznámit se
se vším potřebným. Účastníci tohoto semináře budou mít také příležitost zkusit si
napsat projekt a zároveň jej konzultovat. Budou zde mít i možnost do jisté míry
ovlivnit co všechno bude povinnou součástí těchto školení, jaké budou muset být
ke školení vypracované dokumenty apod.
Místo konání: HOTEL VE DVOŘE, Zámecká 141, 335 61 Spálené Poříčí,
Více o místě konání: http://www.hotelvedvore.cz Více k náplni tohoto semináře:

Účastníci semináře budou mít příležitost dozvědět se něco o projektu „Klíče pro život“, o aktivitách a
financích v projektu. Zástupci expertních skupin představí pozice v NNO a minimální kompetenční
profily pro zvolené pozice. Na základě minimálních kompetenčních profilů si účastníci semináře
budou moci vytvořit svůj vzdělávací modul, inovovat ten stávající nebo si ověřit, jestli jim nastavený
MKP vyhovuje. Zároveň se uskuteční workshop zaměřený na tvorbu vzdělávacích modulů. Cílem je
podpořit Váš úspěch ve výběrovém řízení a podpořit získání finančních prostředků na vzdělávání.
Ubytování a stravování je hrazeno z projektu. Cestovné uhradí AMD ČR.
Prosíme zájemce o účast na tomto semináři, aby kontaktovali Mgr. Danielu
Havlíčkovou, garanta Uznávání neformálního vzdělávání prostřednictvím
e-mailové adresy daniela.havlickova@nidm.cz
nebo telefonního čísla +420 246 088 282 anebo poštou na adrese:
Mgr. Daniela Havlíčková, garant Uznávání neformálního vzděláván, Národní
institut dětí a mládeže MŠMT,Sámova 3,101 00 Praha 10
Více informací naleznete také na: www.nidm.cz nebo www.kliceprozivot.cz.
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Čj. Beppo 1 2010 ogar

Seminář vedoucích klubů Luhačovice
Hotel OGAR 26. – 28.3.2010
Hlavním programem setkání budou
POKUSY a NOVÉ NÁMĚTY pro činnost s
diskusemi mezi vedoucími a lektory, na které při
společných akcích obvykle nezbývalo mnoho času.
TRADIČNÍ CÍLE
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Seznámit regiony a členskou základnu s rozpočtem a dotacemi na rok 2010
Rozdělení finančních prostředků v regionech: na akce, pro kluby a stanovení gestorů
Představit a seznámit se s vedením a obsluhou NOVÝCH internetových stránek AMD ČR.
Aktuální informace a projekty roku 2010
Informace o vedení hospodaření se zaměřením na regiony a kluby
možnost uspořádání regionálních valných shromáždění

TERMÍN: : pátek 26. března až neděle 28. března 2010
MÍSTO KONÁNÍ: Luhačovice – Pozlovice – hotel OGAR
Do Luhačovic se dostanete veřejnou dopravou autobusem nebo vlakem, dále do Pozlovic
hotelu Ogar místní dopravou autobusem.

RÁMCOVÝ PROGRAM
Pátek 26.3.2010 - do 18.00 příjezd členů výkonného výboru,
19.30 hod. zahájení jednání výkonného výboru AMD ČR
- je také možný příjezd ostatních účastníků semináře, kteří to uvedou na návratce, ubytování
- doporučujeme uspořádat samostatná jednání podle účastníků z jednotlivých regionů
Sobota 27.3.2010 – hlavní den semináře
do 8.30 příjezd účastníků, kteří nepřijeli již v pátek, prezence, registrace, ubytování
09.00 – 10.30 první část, 10.30 – 11.00 přestávka , 11.00 – 12.30 druhá část
12.30 – 13.30 společný oběd v hotelové restauraci
13.30 – 15.00 třetí část, 15.00 – 15.30 přestávka
15.30 – 18.00 čtvrtá část - k rozpočtům a aktivitám v regionech (podle regionů)
18.00 – 19.00 volno, případně další jednání v regionech,
možnost uspořádání regionálních val.shromáždění
19.00 společná večeře v hotelové restauraci a společenský večer
Neděle 28.3.2010
07.00 – 10.00 snídaně + individuální odjezdy účastníků

K PROGRAMU
Většinu programu zaplní praktické ukázky pokusů a zajímavých námětů pro činnost,
nad kterými můžeme okamžitě diskutovat. Z lektorů tradičně počítáme např. M.Rojkem,
Z.Drozdem a jednáme také o případné účasti lektorů ze zahraničí. Nepochybujeme o
tom, že z našich vlastních řad opět připravíme „chuťovky“, které potěší i ostatní.
Jestliže něco šikovného máte, neváhejte připsat do návratky, abychom mohli každému
připravit dostatečný prostor!
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UBYTOVÁNÍ
Uzávěrka pro zájemce o ubytování v hotelu OGAR je do 2. března 2010.
Neváhejte a zašlete návratky raději hned! Zájemcům o elektronické přihlášení
zašleme formulář po vyžádání na adrese: zapletal@adam.cz. A najde tej také
v el.podobě na web stránkách.
Vše potřebné i aktuální informace najdete také na www.debrujar.cz v článku
Seminář vedoucích OGAR 2010. Telefonické informace získáte na
234 621 244.
Ubytování bude hrazeno všem, kteří jej vyznačí na návratce a splněné náležitosti dodají do uzávěrky.
POZOR! Po obsazení kapacity hotelu OGAR už můžete být zařazeni pouze v případě zrušení
účasti někoho z přihlášených !

ORGANIZACE
PŘIHLÁŠKY - všichni zájemci odešlou do 2. března 2010 řádně
vyplněnou přihlášku (příloha Beppa 1/2010). Na přihlášky odeslané
po termínu nebo nedostatečně vyplněné bude brán zřetel pouze
v případě volné kapacity akce. Využijte případně elektronickou přihlášku!
PŘÍSPĚVEK - součástí platné přihlášky je i nevratný účastnický příspěvek 200 Kč.
Účastníci, kteří na semináři vystoupí s příspěvkem hradí pouze 100 Kč (viz návratka).
UBYTOVÁNÍ – informace o ubytování jsou na web stránkách http://www.ogar.cz případně
se můžete informovat na tel. 234 621 244. Ubytování bude hrazeno všem, kteří jej vyznačí na
návratce a dodrží minimální účast na akci
DOPRAVA - všem přihlášeným při dodržení minimální účasti bude uhrazeno 50% nákladů
dopravy veřejným dopravním prostředkem na základě vyplněného cestovního dokladu a
přiložené jízdenky. Dalších 50% je možné hradit přímo z rozpočtu svých klubů.
Minimální účast na semináři je v sobotu od 8.30 do neděle 9.00 hodin. Cestovné
účastníkům mimo minimální účast nebude hrazeno.
STRAVA - všichni řádně přihlášení účastníci budou mít bezplatně zajištěnu stravu, kterou si
vyznačí v návratce.
KVALIFIKACE VEDOUCÍHO – každý účastník semináře získá certifikát o účasti a
kvalifikaci vedoucího klubu AMD ČR
NEZAPOMEŇTE, že seminář je určen pouze pro vedoucí řádně registrovaných
klubů. Členské příspěvky je třeba uhradit do 28.2., již registrované kluby
nemusí posílat znovu vyplněnou přihlášku, stačí avízo o platně s uvedením
počtu dětí a počtu dospělých členů.
Je možné vyřídit registraci s příspěvky přímo na místě semináře.

PRO ÚČAST NA SEMINÁŘI JE TŘEBA ODESLAT
do 2. března 2010 PŘIHLÁŠKU – návratku V PŘÍLOZE !
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VĚDOHRANÍ S DEBRUJÁRY
PRAHA 29. – 31.5.2010
Beppo 12010 vedohrani.doc

Po mnoha letech organizování "Dnů muzeí" s debrujáry v
Praze jsme zjistili, že by i tato zajímavá akce potřebovala nějaké
„oživení“. Chtěli bychom, aby si debrujárské kluby užily jarní
Prahy a dokázaly také svými pokusy pobavit a zaujmout zájemce
z široké veřejnosti. Vstříc skvělému nápadu Jitky Soukupové
vyšel i náš čestný prezident doc. Zdeněk Drozd .
Tak se podívejte na nově změněnou koncepci tří jarních dnů v Praze a budeme se těšit, že si některé
kluby udělají prostor ve svých programech a uvidíme se 29. – 31. května v Praze!
Partnery zůstávají ČVUT a Muzeum hlavního města Prahy za podpory
MatFyz Praha. Kluby, které budou mít zájem se mohou hlásit přímo na
přiložené návratce v tomto Beppu 1/2010 nebo na našich webových
stránkách elektronicky.
Letos opět nabídneme zájemcům z pražských škol a další široké veřejnosti aktivní účast na ukázkách
debrujárských pokusů. Nebudeme už za dětmi chodit do pražských škol, ani je zvát na prezentace do
Muzea hlavního města Prahy. Využijeme zajímavé akce, kterou již loni pořádala katedra didaktiky
fyziky MatFyz fakulty UK Praha s názvem „Vědohraní na Novoměstské radnici v Praze.“

Více se o ročníku 2009 najdete tady:
http://www.novomestskaradnice.cz/program/druhe_prazske_vedohrani_na_novomestske_radnici_aneb_den_smf
f_pro_deti_a_seniory_-_1_6_2009/

Do prostor Novoměstské radnice mohou přijít všichni zájemci v pondělí 31. května 2010. Vedle
dalšího programu jim kluby předvedou své připravené pokusy a návštěvníci si je mohou sami
vyzkoušet a společně s debrujáry o jednotlivých jevech také diskutovat.

INFORMACE K ÚČASTI DEBRUJÁRSKÝM KLUBŮM
RÁMCOVÝ PROGRAM (předem přihlášeným skupinám bude upřesněn)
Informace budou postupně doplňovány a aktualizovány na www.debrujar.cz
Sobota 29.5.2010
do 18.00 hod. příjezd skupin do Prahy, na základní školu Břečťanová, Praha 10, Zahradní Město,
ubytování (do 18.00 hodin si můžete připravit vlastní program v Praze, v přihlášce si dopište, s čím
potřebujete pomoci)
18.30 večeře v jídelně školy, volno
Neděle 30.5.2010
07.30 snídaně v jídelně školy
Programy klubů v Praze s možností využití volných nebo zvýhodněných vstupů. Možnost návštěvy
MatFyz a konzultace prezentací s doc. Zd.Drozdem
19.00 večeře v jídelně školy
Pondělí 31.5.2010
07.00 snídaně v jídelně školy + převzetí balíčku na cestu
08.30 příprava prezentací na stolech v prostorách Novoměstské radnice v Praze
09.00 – 15.00 prezentace činností klubů, pokusů a dalších experimentů
15.00 úklid a individuální odjezdy
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PODMÍNKY ÚČASTI „Vědohraní s debrujáry“
1. Každý klub může přihlásit minimálně 4
a maximálně 8 dětí a 1-2 vedoucí

Já teda pojedu
určitě! Vždyť kdy
bych se dostal tak
výhodně do Prahy!

2. Předběžnou přihlášku zašlete do 26.2.2010 na adresu
ústředí AMD nebo elektronicky.
Závazné PŘIHLÁŠKY: po termínu odeslání předběžných přihlášek budou zařazené
kluby vyrozuměny o své účasti a obdrží další podrobnosti (do 3.5.2010)
3. Klub musí být schopen prezentovat ukázku své činnosti s praktickými pokusy pro veřejnost
v prostorách Novoměstské radnice, kde budou připraveny stoly. Např.
a) krátké představení klubu, členů, historie a činnosti
b) ukázky zajímavých pokusů s jejich vysvětlením
c) diskuze s účastníky a jejich vedení při samostatném zkoušení pokusů
4. Akce se zúčastní pouze vybrané kluby na základě zaslaných předběžných přihlášek do
26. února 2010. Při rozhodování o zařazení klubu na akci se bude přihlížet k plnění základních
povinností klubu a krátkému popisu připravených aktivit, které hodlají v Praze převádět.
5. Účastnický poplatek: 300 Kč.
Všichni budu mít uhrazenu uvedenou stravu a 50% nákladů dopravy do Prahy a zpět.
6. Všem účastníkům bude proplaceno:
DOPRAVA 50% nákladů dopravy veřejným dopravním prostředkem na akci a
zpět, proti vyplněnému cestovnímu příkazu s přílohou jízdenek. K cestovním
příkazu přiložte seznam účastníků s uvedením jména, příjmení, adresy bydliště,
data narození a podpisu účastníka. Využijte, prosím veškeré možné slevy. MHD v
Praze si každý účastník hradí sám.
• Praha – Základní škola Břečťanová – Zahradní Město, metrem do stanice
SKALKA, dále busem č.195 k obchodnímu domu Květ, škola je cca 300
m naproti
UBYTOVÁNÍ v Praze ve třídách ZŠ Břečťanová Praha, Zahradní Město na vlastním materiálu
STRAVA – všem účastníku bude hrazeno - 2x večeře, 2x snídaně + balíček na cestu
7. Storno: případnou neúčast klubu oznamte IHNED na ústředí AMD ČR, aby mohl být zařazen další
zájemce. Při odhlášení z akce po jejím potvrzení, je vedoucí klubu povinen zajistit náhradníky,
případně uhradit náklady za ubytování a stravu.

• Bezpečnost ! Upozorněte děti na bezpečnost a zákaz používání ohně. Připravte si také něco na
přikrytí stolů, aby po vašich pokusech zůstalo vzorně uklizené místo
• Klíče od ubytování: budou po zkušenostech vydávány proti vratné záloze 100 Kč
• Účastnický poplatek za klub musí být uhrazen složenkou do termínu stanoveného
zařazeným klubům (á 300 Kč + 1 dospělý zdarma)
UZÁVĚRKA předběžných přihlášek (viz příloha) je do 26.2.2010
Návratka a předběžná přihláška musí být na ústředí AMD do 26.2.2010
Návratku lze stáhnout na www.debrujar.cz ve článku „Vědohraní s debrujáry 2010“
Vyplněnou na AMD ČR,Senovážné nám.24,116 47 Praha 1 nebo mailem na zapletal@adam.cz
Případné dotazy, upřesnění nebo pomoc s individuálními programy klubů v Praze:
ústředí AMD ČR 234 621 244 nebo E.-mail: smidova@adam.cz
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Čj. Beppo 12010 přihláška

Chcete být členem AMD ČR ?
Již registrované kluby NEMUSÍ vypisovat REGISTRAČNÍ LIST! Stačí poslat
členské příspěvky a avizo o počtu dětí a dospělých…
Chcete se stát členem Asociace malých debrujárů ČR ? Chcete dostávat pravidelně
4x ročně informační BEPPO, nabídku dalších pokusnických materiálů, mít možnost
účastnit se našich akcí, soutěží, setkání, zahraničních výjezdů nebo si založit vlastní klub ? Čtěte
pozorně následující řádky !
Naše asociace sdružuje především KLUBY, tj. alespoň 5 dětí + jeden vedoucí nad 18 let. Členové
mohou být i INDIVIDUÁLNÍ, tzn. jednotlivci bez rozdílu věku.
ČLENSTVÍ - KLUBY: komunikace s kluby je velmi jednoduchá, oboustranně výhodná a
organizačně nenáročná. Veškeré informace jsou sdělovány prostřednictvím BEPPA, písemnou
formou, semináři a akcemi určenými klubům. Proto i členství zůstává u klubů jednoduché: podání
přihlášky, zaregistrování na ústředí, roční poplatek pro děti á 10 Kč a dospělé á 20 Kč.
ČLENSTVÍ INDIVIDUÁLNÍ: pokud budou mít zájem o členství i jednotlivci, mohou si podat
přihlášku, budou zaregistrováni, 4x ročně obdrží BEPPO a mohou si vybírat z nabídky určené
individuálním členům za členský příspěvek á 100 Kč na jeden rok. Každý klub nebo individuální člen
zašle na adresu ústředí: AMD ČR, Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1 řádně vyplněnou
přihlášku a členské příspěvky podle počtu členů. My je zaregistrujeme a zařadíme do data báze.
K 28.2. daného roku upravujeme členskou základnu podle uhrazených členských příspěvků.
Pokud jsem vše vysvětloval příliš složitě, znázorním ještě jednou postup k získání členství:
a) vypiš přihlášku - za klub nebo individuálně
b) zašli celkovou částku za počet členů klubu nebo á 100 Kč za individuální členství
c) jsi řádně zaregistrován
Přihlášku je také možné podat elektronicky. Formulář a pokyny jsou na adrese:
http://www.debrujar.cz

Přihláška za člena Asociace malých debrujárů České republiky - REGISTRAČNÍ LIST
Členství: INDIVIDUÁLNÍ - KLUB (zakroužkujte)
Jméno, příjmení:_________________________Titul:_______(individuální člen nebo vedoucí klubu)
Datum narození:______________rodné číslo:___________/______(dobrovolné)
Adresa domů
Město/obec:__________________________PSČ_________ulice:_________________číslo:________
Telefon(i UTO):____/___________mobil:_____________E-mail:_____________________________
Adresa místa působení klubu

Okres:________________Region:_________________________

Název klubu (nebo KMD při: škole, jiném zařízení apod.):___________________________________
Město/obec:__________________________PSČ_________ulice:_________________číslo:________
Telefon(i UTO):____/___________fax:____/__________E-mail:_____________________________
(zakroužkujte, kam si přejete posílat poštu - pokud nezvolíte, bude vám chodit automaticky domů)
Souhlasím, aby AMD ČR evidovala a zpracovávala mnou uvedené osobní údaje podle § 5 zákona 101/00 Sb.

Pro prezentaci vašeho klubu na www.debrujar.cz připojte FOTO a případně další informace
Pouze pro kluby – Infobulletin BEPPO budu odebírat: POŠTOU – ELEKTRONICKY (označ)
Počet členů do 14 let:________ 15 – 18 let :_______ 19 – 26 let:______ nad 26 let:___________
Počet členů celkem:________

KLUB NÁM POMOHL ZALOŽIT:………………………….
podpis vedoucího klubu

Členské příspěvky uhrazeny hotově dne:____________ v částce:______________ Kč
Převodem na účet: 155361679/0300 dne:____________ v částce:______________ Kč
Z účtu číslo: ______________var..symbol:____________
_____________________________
podpis člena nebo vedoucího klubu

11

