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Slovo na úvod

Vážení čtenáři Výroční zprávy Centra AMAVET – Junior Brno.

Dostává  se  Vám do  rukou  výroční  zpráva,  ve  které  bych  Vám chtěl 
přiblížit  práci  našeho centra  v roce  2003 a  také se  zmínit  o  některých 
aktivitách, kterých se naše centrum zúčastnilo a o výsledcích, kterých se 
nám podařilo dosáhnou.

Centrum  AMAVET  –  Junior  Brno  je  jedním  z  center  AMAVETu  v naší 
republice. AMAVET je zkratkou pro Asociaci pro mládež, vědu a techniku, 
kde se dobrovolně  sdružují  děti,  mládež i  dospělí  s cílem rozvíjet  jejich 
tvůrčí schopnosti v oblastech vědy, techniky, ekologii a celé řadě dalších 
oborů. V regionu Jihomoravského kraje pracuje mimo našeho centra také 
EKO  Centrum  Brno,  které  je  zaměřeno  na  ekologickou  výchovu  a 
vzdělávání.

V centrum AMAVET – Junior  Brno se zabýváme vyhledáváním a prací 
s talentovanou  mládeží  v oblasti  výpočetní  techniky,  robotiky  a 
modelářství ve volném čase. Součástí naší činnosti byla také organizace a 
zabezpečení regionálního kola EXPO Science AMAVET v Brně, nad kterou 
již pravidelně přebírá záštitu primátor města Brna a organizace krajského 
kola v programování v Baltíkovi.

Rok 2003 byl pro naše centrum výjimečný a to hned z několika pohledů. 
V tomto roce se podařilo dosáhnout dlouhodobého cíle, který byl po třech 
letech  neplněn.  Centrum  se  stalo  skutečně  centrem  pro  mladé  a 
talentované  lidi  z mnoha  různých  oborů,  především  v oblasti  výpočetní 
techniky.  V tomto roce bylo  uspořádáno zatím největší  množství  akcí  a 
soutěží, které měli vždy kladný ohlas. Také se podařilo zvládnout mnoho 
provozních  úkolů,  které  vedli  ke  zkvalitnění  naší  činnosti,  což  ocenili 
především naši členové.

Bohužel byl rok 2003 i zlomovým z pohledu fungování v prostorách DDM 
Junior, kde jsme sídlili od roku 1997. Po rychlém, až nečekaném ukončení 
nájemní  smlouvy  bylo  nutné  během  krátké  doby  vystěhovat  veškeré 
vybavení a opustit prostory DDM. Díky spoustě kamarádů a příznivců se 
podařilo oslovit značné množství institucí, které by nám mohli nabídnout 
prostory  pro  činnost.  Zásadní  nabídka,  která  byla  nakonec  pro  další 
fungování  nejzajímavější,  byla  nabídka  prostor  v budově  Českého 
červeného  kříže,  naproti  Lužáneckému  parku.  Za  pohotovou  pomoc, 
poskytnutí  azylu  po  dobu  letních  prázdnin,  chci  proto  velmi  poděkovat 
ředitelce ČČK Brno – město paní Ivaně Gránové.

V nových prostorách se podařilo velmi rychle vytvořit kvalitní zázemí pro 
další fungování a tak jsme mohli od září pokračovat v naší činnosti.

 
Věřím, že i v roce 2004, se nám podaří úspěšně navázat na předchozí 

úspěšné  roky.  Že  se  nám podaří  dále  rozvíjet  činnost,  která  má velký 
význam  nejen  pro  ty,  kteří  se  naší  pravidelné  i  nepravidelné  činnosti 
účastní, ale i pro celou společnost, neboť mladí lidé budou za několik málo 
let právě těmi, kteří svými vědomosti a znalostmi budou ovlivňovat situaci 
a vývoj v naší republice.
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Pokud by jste chtěli více informací navštivte nás osobně nebo naše 
internetové stránky www.amavet.org

V závěru bych chtěl vyzdvihnout práci všech zainteresovaných lidí, 
kteří nám pomáhali po celý rok 2003 v naší činnosti a co nejupřímněji jim 
za tuto práci poděkovat.

Ing. Pavel Čížek
   ředitel centra
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Poslání a cíle Centra AMAVET – Junior Brno

Centrum bylo oficiálně založeno k 1. 4. 1998 a má za cíl vyhledávat a 
pracovat s talenty,  sdružovat děti,  mládež a dospělé převážně z Brna a 
okolí s cílem rozvíjet jejich tvůrčí schopnosti v oblastech vědy, techniky a 
dalších oblastech, především ve volném čase. Dále naše centrum pořádá a 
organizuje akce pro mladé lidi v oblastech vědy, techniky a ekologie.

V roce 2003 šlo především o tyto činnosti:

- Vzdělávací: Pořádání celoročních i krátkodobých kurzů, soutěží a akcí 
v oblasti  výpočetní  techniky,  dopravní  výchovy, 
elektroniky, modelářství a rukodělných prací.

- Informační: Informační: Zajištění informovanosti o činnosti AMAVETu 
v regionu  Jižní  Moravy  pro  kluby  a  centra  AMAVET, 
základní a střední školy, centra volného času.

- Metodickou: Příprava  vlastních  vedoucích,  pořádání  seminářů, 
zpracování  metodických  materiálů  a  pokynů  v oblasti 
výpočetní  techniky,  dopravní  výchovy,  elektroniky, 
modelářství a rukodělných prací.

Centrum je základním článkem sdružení AMAVET s právní subjektivitou a 
statutem centra vědeckotechnického vzdělávání dětí a mládeže.

V roce 2003 probíhaly tyto činnosti:

1. pololetí roku 2003 v prostorách DDM - Junior

Celoroční zájmový kroužek – Správa systému ( 2 hodiny týdně)
Celoroční zájmový kroužek – Robotika - začátečníci ( 1,5 hodin týdně)
Celoroční zájmový kroužek – Robotika - pokročilí ( 1,5 hodin týdně)
Celoroční zájmový kroužek – Baltík I. ( 1,5 hodin týdně)
Celoroční zájmový kroužek – Baltík II. ( 1,5 hodin týdně)
Celoroční zájmový kroužek – Programovací jazyk C++ pro pokročilé ( 1,5 

hodin týdně)
Celoroční  zájmový kroužek – Programovací  jazyk Delphi  pro pokročilé 

( 1,5 hodin týdně)
Celoroční  zájmový  kroužek  –  Počítačová  animace pro  pokročilé  (  1,5 

hodin týdně)
Celoroční výukové programy - v neděli (od 12 – 18 hodin)
Celoroční klub výpočetní techniky PO-PÁ (od 8 – 20 hodin – mimo dobu 

kroužků)

Pořádání akce - EXPO Science AMAVET 2003 v Brně
Pořádání krajského kola v programování v Baltíkovi 2003 v Brně
Pořádání krajského kola Mladých cyklistů 2003 v Brně
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Účast na akci Junior – centrum zábavy s vědou a technikou v Brně

2. pololetí roku 2003 v prostorách ČČK na Štefánikově ulici

Celoroční zájmový kroužek – Robotika pro začátečníci ( 1,5 hodin týdně)
Celoroční zájmový kroužek – Baltík pro začátečníky ( 1,5 hodin týdně)
Celoroční zájmový kroužek – Baltík pro pokročilé ( 1,5 hodin týdně)
Celoroční zájmový kroužek – Programovací jazyk C++ pro začátečníky 

( 1,5 hodin týdně)
Celoroční zájmový kroužek – Programovací jazyk C++ pro pokročilé ( 1,5 

hodin týdně)
Výukový  program dopravní  výchovy  středa,  čtvrtek,  pátek(od  8:30  – 

11:30 hodin)
Celoroční klub výpočetní techniky PO-PÁ (od 8 – 20 hodin – mimo dobu 

kroužků)

Pořádání akce  - Bezpečně na hřišti i na silnici 2003 v Brně
Účast na akci  - Jsem robot v Brně
Účast na akci  - Invence 2003 v Praze

Náplň jednotlivých zájmových kroužků a informace k akcím

Robotika
   Celoroční program pro děti od 10 let, který má za cíl naučit děti nejen 
sestavit  si  vlastní  funkční  roboty,  ale  naučit  se  pracovat  na  počítači  a 
roboty  i  naprogramovat.  Po  dvouleté  zkušenosti  doufáme  v rozšíření 
nabídky těchto kroužků, neboť velmi dobře  dokáží rozvíjet tvůrčí myšlení 
dětí a ty dokáží posléze na pevných základech řešit mnohdy úkoly, které 
by jejich vrstevníci stěží zvládli. 
   Rozšířili jsme nabídku pro loňské absolventy kroužku robotiky tak, aby 
mohli  dále pokračovat v kroužku robotiky pro pokročilé.  Vedoucím obou 
kroužků byl po celou dobu pan Ing. Jaroslav Doležal.
   Kroužky robotiky, zaměřené na sestavení a naprogramování vlastních 
robotů, mechanizmů a zařízení se zabývají pouze centra a kluby AMAVETu 
po  celé  republice.  V našem  kraji  jsme  jediným  pracovištěm,  které 
připravuje  pro  děti  takto  zaměřené zájmové  kroužky.  I  když  používané 
stavebnice Fischer Technik jsou používány středními a vysokými školami 
po  celé  Evropě  pro  demonstraci  robotiky  při  výuce,  dokáží  se  s těmito 
stavebnicemi “poprat” i děti, kterým je deset, jedenáct roků. Na tom má 
především zásluhu kvalitní a odborné vedení těchto kroužků a dostatečné 
vybavení  stavebnicemi  Fischer  Technik.  V letošním roce  jsme získali  ke 
spolupráci i několik středoškoláků, kteří se připravují na účast ve vědecko-
technické soutěži Science Expo AMAVET 2003.
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Nejlepší  členové kroužku se mohli  prezentovali  svými roboty  na  akci 
EXPO Science AMAVET 2003 v Brně a Junior – centrum zábavy s vědou a 
technikou v Brně

Baltík
Celoroční  program pro děti  od 11 let,  který má za cíl  naučit  základy 

programování dětem přístupnou formou. Členové kroužků Baltíka se naučí 
během  roku  nejen  základy  programování,  ale  i  práci  s grafikou  a 
animacemi. Vedoucím obou kroužků je po celou dobu pan Ing. Jiří Vácha.

Baltík jako programovací jazyk se stává již tradičně oblíbeným zájmovým 
kroužkem,  kde  se  mohou  malí  programátoři  možnost  naučit  se 
programovat o několik let dříve než v jiných programovacích jazycích. Naši 
členové kroužku mají možnost si své znalosti ověřit na několika soutěžích 
v průběhu roku.

Jde například o krajské kolo v Baltíkovi, které naše centrum již tradičně 
v Jihomoravském kraji pořádá, či prezentační soutěž při výstavě Invex, kde 
dosahují kvalitních výsledků.

Správa systému
Celoroční  program  pro  talentovanou  mládež.  Zde  si  účastníci  měli 

možnost prakticky vyzkoušet práci sítového správce, nastavení a obsluhu 
serveru a instalace síťových aplikací. Vedoucím  kroužku byl Jiří Altman a 
Libor  Miksche.  Tento  kroužek  zatím  nepokračuje  ve  své  činnosti  pro 
nedostatek zájemců.

Programovací jazyk C++ pro začátečníky a pokročilé
Celoroční  kurzy  určené  pro  talenty,  kteří  nemají  možnost  po  získání 

základních znalostí v programování kde pokračovat. Zde si nejen zlepšují 
své  znalosti  v programování,  ale  připravovali  se  i  na  účast 
v programátorské  soutěži.  Vedoucím  kroužku  byl  v prvním  pololetí  pan 
Jakub  Mareček  a  v druhém  pololetí  vede  začátečníky  i  pokročilé  Mgr. 
Martin Šiler.

Programovací jazyk Delphi pro pokročilé
Celoroční  kurz  určený  pro  talenty,  kteří  nemají  možnost  po  získání 

základních znalostí v programování kde pokračovat. Zde si nejen zlepšují 
své znalosti v programování, ale připravují se i na účast v programátorské 
soutěži.  Vedoucím  kroužku  byl  pan  Martin  Kunc.  Tento  kroužek  zatím 
nepokračuje ve své činnosti pro nedostatek zájemců.

Počítačová animace pro pokročilé
Celoroční program pro zkušené tvůrce grafiky, kteří se chtějí zdokonalit 

ve svých znalost, pracovat s animacemi a stát se tak zkušenými grafiky, 
tvůrci grafických a internetových prezentací. Tento vedl pan Ondřej Zuch. 
Tento kroužek zatím nepokračuje ve své činnosti pro nedostatek zájemců.

Výukové programy
Celoroční program připravený našimi lektory pro děti a mládež, kteří se 
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chtějí  o  víkendu   naučit  něco  o  počítačích,  zahrát  se  oblíbené  hry, 
vyzkoušet  se  multimediální  výukové programy s možností  brouzdání  po 
Internetu.  Program pro  veřejnost  probíhal  pravidelně  každou  neděli  od 
12:00  –18:00  hodin.  Pro  malý  zájem výukové  programy  neprobíhaly  o 
hlavních prázdninách. Na organizačním zabezpečením se podíleli pánové 
Marek  Čačka  a  Martin  Vejnár.  Tato  činnost  zatím  nepokračuje  ve  své 
činnosti pro nedostatečné vybavení.

Výukový program dopravní výchovy
Centrum AMAVET –  Junior  Brno,  člen  Aktivu  BESIP  Magistrátu  města 

Brna  provádí  od  září  2003  soustavnou  výuku  dopravní  výchovy  na 
počítačích pro děti prvního stupně základních škol. Učitelé mají možnost se 
svými  třídami  pravidelně  navštěvovat  tuto  oblíbenou  formu  výukových 
programů na multimediálních počítačích. Jedná se o počítačové programy 
Pedagogické fakulty MU v Brně - První cesta do školy (1. až 3. třída), Jízdní 
kolo  tvůj  kamarád (4.-5.  třída).  Výhodou těchto  programů je,  že  výuka 
probíhá  celoročně  a  je  možno  ji  zahrnout  do  celoročních  plánů  práce 
jednotlivých ročníků. Doporučuji, aby každé dítě navštívilo alespoň dvakrát 
program ”Chodec” a dvakrát program ”Cyklista”. Programu je nejlepší se 
zúčastnit  v návaznosti  na  praktickou  výuku  na  dětských  dopravním 
hřištích na ZŠ Horáckém nám. (Městská policie Brno) nebo na ZŠ Pastviny 
v Komíně (N.S. Spektrum).

Práce  probíhá  na  počítačích  s  odborným  vedením.  Třída  pracuje  na 
počítačích současně. Oba programy (Chodec, Cyklista) trvají 60 minut. Pro 
učitele  a  pedagogický  doprovod  nabízíme možnost  konzultace  v oblasti 
dopravní výchovy.

Výuka probíhá pravidelně ve středu, čtv  rtek a pátek   v hodinových blocích od 830 

-  930,   930 -  1030 a  od  1030 -  1130.  Další  termíny  jsou  možné  po  domluvě. 
Obsazenost  výuky  je  možno  sledovat  i  na  internetových  stránkách  na 
adrese  http://www.amavet.org, kde naleznete další užitečné informace z oblasti 
dopravy a dopravní výchovy.

Výuka  poskytována  bezplatně  a  to  jak  pro  brněnské,  tak  i 
mimobrněnské základní  školy.  Jednotlivé  školy  nebo třídy  se mohou na 
výuku přihlásit osobně v sídle Centra AMAVET – Junior Brno, telefonicky na 
čísle denně v době od 800 -  1700,  elektronickou poštou na adresu:  info@amavet.org, 
případně  lze  objednávku  uskutečnit  přímo  na  internetových  stránkách 
www.amavet.org pomocí objednávkového formuláře.

Touto formou výuku prošlo v našem centru výukou v roce 2003 přesně 
1.882 dětí.

Klub výpočetní techniky
Je  určen  všem členům našeho  centra  i  veřejnosti.  Členové  centra  a 

veřejnost mají možnost na osmi výkonných počítačích zpracovávat svoje 
programy,  připravovat  se  do  školy,  konzultovat  problémy  při  práci 
s počítači.  Všichni  členové mají  možnost používat elektronickou poštu a 
Internet. Klub výpočetní techniky je otevřen denně mimo víkend od 8 – 20 
hodin. Byl pořízen server a provedeno zasíťování všech počítačů. Server 
byl  valnou  hromadou  pojmenován  AMON a  díky  možnosti  kvalitnějšího 
přístupu k Internetu poskytnuté firmou D-NET se naše centrum v letošním 
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roce stalo atraktivním místem pro mnoho lidí i mimo základní zájmovou 
činnost.  Toto  kvalitní  zázemí  zabezpečují  naši  dva  administrátoři  Jiří 
Altman a Libor Miksche a zároveň správce osmi lokálních počítačů Martin 
Vejnár, kteří se výrazně podílejí na udržení vysoké úrovně naší organizace.

Po  přesunu  do  nových  prostor  došlo  k značnému  snížení  zájmu  o 
klubovou činnost. Přes to se začíná pomalu obnovovat a to díky zázemí, 
které  vytvořil  tým  administrátorů  a  nový  správce  počítačů  Stanislav 
Kozina.

EXPO Science AMAVET 2003
Tato soutěž se uskutečnila již tradičně v Brně a setkala se opět s velkým 

ohlasem odborné veřejnosti a hlavně středních škol. Asociace pro mládež, 
vědu  a  techniku  AMAVET  společně  s  dalšími  spolupořadateli  vyhlašuje 
každoročně  Soutěž  vědeckých  a  technických  projektů  středoškolské 
mládeže, nad kterou pravidelně přebírá záštitu předseda Akademie věd 
ČR. V letošním roce to byl jubilejní X. ročník.

Cílem této soutěže je:
1.  Podněcovat  co  nejvíce  talentovaných  středoškoláků  prostřednictvím 
řešení  konkrétních  vědeckých  a  technických  projektů  k  odhalování  a 
rozvíjení tvůrčích schopností a schopnosti svoji práci prezentovat odborné i 
široké veřejnosti.
2.  Napomáhat  k  vyhledávání  talentů  v  oblasti  vědy  a  techniky  a 
zpřístupňovat jim vědecká a výzkumná pracoviště i laboratoře vysokých 
škol.
3.  Umožňovat  co  největšímu  počtu  talentovaných  středoškoláků  další 
odborný  růst  účastí  na specializovaných aktivitách v ČR,  i  zajišťováním 
individuální i kolektivní účasti na odborných akcích v zahraničí.
   Regionální  kolo EXPO Science AMAVET 2003 pro Moravu a Slezsko, které Centrum 
AMAVET  tradičně  v Brně  pořádá,  se  uskutečnilo  v prostorách  Křížové 
chodby Nové radnice ve dnech 26. – 27. března 2003. Slavnostní zahájení 
výstavy proběhlo  dne 26.  března v 11:00 hodin za účasti  představitelů 
města Brna, JM kraje, zástupců z řady středních škol a institucí.
   Slavnostní  zahájení  provedl  náměstek  primátora  města  Brna  Petr 
Zbytek.  Společně  s primátorem převzal  v letošním roce  záštitu  i  ředitel 
Technického muzea Vlastimil Vykydal, který se zahájení také zúčastnil.
   O kvalitě soutěže svědčí i  každoroční  nárůst přihlášených soutěžních 
projektů.  To má vliv i  na složení  odborné komise porotců,  kterými jsou 
zástupci  středních,  vysokých škol  a dalších institucí.  Porota  má za úkol 
vybrat nejlepší projekty pro účast na republikovém finále ze kterého mají 
soutěžící  možnost  se  účastnit  mnoha  zahraničních  výstav  a  vědeckých 
soutěží.

Je  potěšující,  že  se  většině  postupujících  z tohoto  regionálního  kola 
podařilo dosáhnou výborných výsledků a někteří z nich vyhráli účast na 
Evropské výstavě ESI 2003 v Moskvě, kam v létě s AMAVETem letěli.

Krajské kolo v     programování v Baltíkovi  
V letošním roce se naše centrum stalo opět vyhlašovatelem této soutěže 

mladých programátorů pro základní školy. Soutěží se ve dvou kategoriích 
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dle délky práce s Baltíkem a to do jednoho  roku praxe  a  nad jeden rok praxe 
s tímto programem. 
   Soutěž se uskutečnila v sobotu 12. dubna 2003. Komise složená z učitelů 
a  vedoucích  zájmových  kroužků  Baltíka  to  měla  opravdu  těžké,  neboť 
úroveň a kvalita řešených příkladů byla vysoká.
   Bohužel tato soutěž i přes narůstající zájem ze strany dětí je tato akce ze 
strany  MŠMT  ČR  pouze  doporučená  k realizaci  a  není  proto  finančně 
zabezpečena. Přes finanční a organizační náročnost se nám podařilo získat 
výraznou oporu u několika firem, které nám vyšli  vstříc  a pomohli  nám 
zabezpečit tuto akci.  Tímto bych chtěl především poděkovat manažerce 
firmy 100MEGA DISTRIBUTION se sídlem na Dusíkové 3 v Brně, paní Libě 
Krejzlíkové, která nám zabezpečila opravdu hodnotné ceny. Doufáme, že i 
pro příští ročník se nám podaří zabezpečit takové podmínky.

Krajské kolo mladých cyklistů
V letošním  roce  se  naše  centrum  stalo  spoluorganizátorem  soutěže, 

která  spadá  do  oblasti  dopravní  výchovy.  Vyhlašovatel,  Ministerstvo 
dopravy ČR a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR tuto soutěž 
pořádají každoročně. Centrum AMAVET – Junior Brno mělo možnost se na 
organizaci  a  zajištění  soutěže  podílet,  neboť  se  dopravní  výchovou 
dlouhodobě zabývá.

Nad  touto  akcí  přebral  záštitu  hejtman  Jihomoravského  kraje  pan 
Stanislav Juránek.

J  unior – centrum zábavy s     vědou a technikou v Brně  
Cílem  akce  bylo  nejen  představit  široké  veřejnosti  projekt  Studio 

Vaňkovka na vybudování interaktivního vědeckotechnického centra v hale 
strojírny historického areálu bývalé továrny Vaňkovka, ale také propagovat 
interaktivní  vědeckotechnické aktivity zejména pro děti a mládež. Záštitu 
nad akcí převzal zástupce hejtmana Jihomoravského kraje Antonín Kment 
a primátor města Brna Petr Duchoň.

Expozici  robotů  našeho  centra  si  přišlo  prohlédnou  velké  množství 
návštěvníků.  Díky  asistenci  zkušených  členů  kroužku  robotiky  si  mohli 
činnost  většiny  robotů  sami  vyzkoušet.  Svůj  zájem  o  mechatroniku  a 
robotiku projevil  i primátor města Brna, který si nechal podrobně funkci 
jednotlivých robotů od členů kroužku vysvětlit.

B  ezpečně na hřišti i na silnici 2003 v     Brně  
   Akce Bezpečně na hřišti i na silnici, která se konala 4. – 20. září 2003 u 

příležitosti Evropského týdne mobility v Brně, byla zaměřena na prevenci 
dětských  úrazů  a  to  především  v oblasti  prevence  úrazů  spojených 
s dopravou.

   V první části akce, kdy chodily jednotlivé třídy na výukový program 
dopravní výchovy, byly s dětmi v závěru hodiny řešeny otázky, co dělat 
v případě, že se stanou účastníky nehody, úrazu nebo požáru. Děti si také 
například v praxi předvedli, jak by mělo vypadat volání na tísňovou linku. 
Tohoto programu se od 4.-19. září zúčastnilo celkem 460 dětí.

Pro děti a rodiče byla určena celodenní akce v sobotu 20. září od 9 do 
17  hodin.  Pro  rodiče,  kteří  doprovázeli  děti  byl  připraven  doprovodný 
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program  zaměřený  na  informace  o  dětských  zádržných  systémech, 
cyklistických přilbách, bezpečnostních prvcích v domácnosti apod. Dospělí 
také  pomáhali  u  stanoviště  první  pomoci,  kde  se  nechali  za  odborné 
asistence našeho pracovníka od svých dětí ošetřit. 

   Projití  stanovišť zdravovědy, malování,  řešení průjezdu křižovatkou, 
telefonování na tísňové linky, dopravních testů a počítačových programů 
chodce a cyklisty bylo závislé od věku dětí. Děti byly rozděleny do dvou 
kategorií (do deseti let a od deseti let) a těmto kategoriím byly přiřazeny 
odpovídající úkoly. Celková doba, kterou děti strávily na akci byla okolo 60 
minut.

   Dospělí   si  odnesli  mnoho  materiálů  k nastudování.  Děti  podle 
výsledků  z jednotlivých  stanovišť  obdrželi  hodnocení,  které  bylo  při 
odchodu vyměněno za hodnotné ceny.

   Ceny  pro  tuto  akci  nám  věnovaly  firmy  100megadistributions, 
Hypermarket Globus Brno a Kancelář Brno – Zdravé město.

   Sobotní akce se zúčastnilo 47 dětí a okolo 40 dospělých. Na zajištění 
akce se podílelo celkem 18 organizačních pracovníků.

   Celkem se této akce zúčastnilo 547 osob.
      Věříme,  že  se  nám  touto  akcí  podařilo  touto  formou  přispět 

k informovanosti  dětí  i  dospělých  o  rizicích  dětských úrazů,  a  že  tímto 
způsobem se všechny účastníky podařilo pozitivně ovlivnit.

Jsem robot
V závěru  roku  2003  bylo  naše  centrum  požádáno  o  spolupráci  při 

zabezpečení  výstavy  brněnského Desigcentra  v Brně  pod  názvem Jsem 
Robot.  Výstava,  kde  naše  centrum  prezentuje  několik  modelů  robotů 
z dílny dětí zájmového kroužku robotiky, potrvá až do 25. ledna 2004.
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Zpráva o hospodaření v     roce 2003  

Výkaz příjmů a výdajů (v Kč) 

Příjmy:
Zůstatek z roku 2002    8.296,-
AMAVET dotace MŠMT – HSV           185.000,-
AMAVET dotace OŠMT - HSV 56.000,-
AMAVET dotace OŠMT – DV 28.000,-
AMAVET dotace MD ČR – DV           240.000,-
AMAVET dotace JMK–mladý cyklista 15.000,-
vlastní činnost (zápisné) 47.540,-
Přijaté finanční dotace (sponzoři)          0,-
Další příjmy (úroky z BÚ)            48,-

                                                                                                                                                            
Příjmy celkem           579.857,- Kč

Výdaje:
Materiálové           237.436,-
Ostatní osobní náklady (DOPP a DOPČ) 52.950,-
Nájem, energie 60.443,-
Služby (Internet, telefon) 30.144,-

                                                                                                                                                            
Výdaje celkem           380.973,- Kč

Zůstatek do roku 2004 je 198.843,- Kč

Zpráva revizní komise

Na základě předložených dokladů byla  provedena revize hospodaření 
Centra  AMAVET  –  Junior  Brno  v roce  2003.  Revize  byla  zaměřena  na 
vyúčtování   a  využití  dotací  za  rok  2003   a  na  správnost  vedení 
předepsaných evidenci v oblasti příjmů a výdajů.

Revizní komise konstatuje:
- účetnictví je vedeno v systému jednoduchého účetnictví
- poskytnuté dotace byly použity v souladu s jejich účelem
- účetnictví je v pořádku a byl sepsána zpráva o revizi hospodaření
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Poděkování

   Centrum AMAVET – Junior Brno děkuje všem, kteří přispěli ke zdárnému 
průběhu naší činnosti v roce 2003 a za celoroční obětavou práci a pomoc 
při zajištění chodu našeho centra.

Zvláštní poděkování patří

- Ministerstvu  školství,  mládeže  a  tělovýchovy  ČR  za  finanční 
podporu naší činnosti
- Ministerstvu  dopravy  a  spojů  ČR,  Oddělení  BESIP  za  finanční 
podporu naší činnosti
- Jihomoravskému kraji za finanční podporu naší činnosti
- Odboru školství Magistrátu města Brna za finanční podporu naší 
činnosti
- Primátorovi  města  Brna  za  záštitu  akcí  pořádaných  našim 
centrem
- Řediteli Technického muzea v Brně za podporu akcí pořádaných 
našim centrem
- Za výborné výsledky členu našeho centra Martinu Vejnárovi, který 
se  umístil  na  prvních  místech v okresním i  krajském kole  soutěže v 
programování a zároveň i v celorepublikovém finále. Touto cestou mu 
ještě jednou gratulujeme k dosaženým výsledkům.
- Firmám: Karton P+P spol.s r.o., 100MEGA DISTRIBUTION Brno, Hypermarket 
Globus Brno,  Jihomoravská energetika,  a.s.,  CÍGLER SOFTWARE, a.s.  za  materiální 
podporu a ceny do soutěží pořádaných naší organizací. 

Slovo na závěr

Práce s talentovanou mládeží  se může zdánlivě  zdát  některým lidem 
zbytečná, příliš finančně nákladná, či příliš individuální. 

Je  však  pro  naši  společnost  nejen  povinností,  ale  i  nutností  mladé a 
talentované lidi včas vyhledat a dát jim prostor ve svém oboru vyniknout. 
Jedině  tak  může  náš  stát  mít  nové  a  kvalitním  vědecké  pracovníky, 
objevitele či vynálezce. Bez nich se může stát to, že za chvíli bude mezi 
námi jen málo lidí, kteří budou moci ovlivňovat nové světové trendy vědy, 
techniky a dalších oborů ve společnosti.

Kontakt

V případě  zájmu  nás  kontaktujte  na  adrese:  Centrum AMAVET  –  Junior 
Brno, Štefánikova 1, 602 00 Brno. Telefonní spojení 541 210 160, 608 432 
404, nebo e-mail: info@amavet.org.  
Více informací naleznete také na internetových stránkách http://www.amavet.org
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