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Nabídka technických kroužků 2016/2017 
ROBOTÁRNA je místo pro setkávání zájemců o techniku, robotiku, elektroniku, mechaniku a modelářství.  

Naším cílem je provést zájemce o robotiku všemi potřebnými oblastmi poznání. Při stavbě robota je nutné 
zvládnout mechanickou konstrukci (modelářské kroužky), vyřešit záludnosti elektroniky (robotické kroužky) 
a dokázat robota oživit = naprogramovat.  

Pro začátečníky a nejmladší nabízíme přípravné a modelářské kroužky. Seznámí se s konstrukčními 
materiály, bezpečným používáním ručního nářadí, technickým kreslením, rýsováním a čtením výkresů. 

Při manuálních činnostech si zdokonalí jemnou motoriku, přesnost a trpělivost. Všechny tyto důležité 
vlastnosti využijí v pozdějších činnostech při stavbě robota nebo při studiu jakékoliv technicky zaměřené 
školy.  

Pro starší nabízíme vzdělávací kroužky z oblasti elektroniky a programování. Zde klademe vyšší 
náročnost na vstupní znalosti i schopnosti abstraktního myšlení. Často musíme předběhnout probírání 
odpovídajícího učiva v základní škole. Jednotlivá probíraná témata v rámci kroužků mají vzájemnou 
návaznost. Proto mají kroužky nastavené doporučené věkové minimum. Zvláště u programovacích kroužků 
je prakticky nemožné postupovat vpřed pouze na základě návštěvy kroužku jedenkrát týdně. Nové poznatky 
je  nutné důkladně procvičit samostatně doma.  

Pro aktivní členy kroužků nabízíme možnost práce na vlastních projektech nebo na soutěžních robotech. 
Na konci společné cesty stojí naše týmy robotiků, kteří opakovaně obsazují přední místa na robotických 
soutěžích jako je ROBOTIÁDA nebo Robotický den v Praze. Naši absolventi úspěšně soutěží v Středoškolské 
odborné činnosti (SOČ) a to až po vítězství v celostátním finále. Spolupracují s námi i po dokončení 
středoškolského studia a seznamují nás s nejnovějšími technologiemi a poznatky ze svého vysokoškolského 
studia či vědecké a technické praxe v zaměstnání.  

Završením celoroční pravidelné činnosti je účast na soutěžích a příměstské a pobytové tábory.  

Letní pobytový tábor Sebranice 8. 7. - 15. 7. 2017 
Nabízíme vzácnou kombinaci klasických táborových aktivit při pobytu ve stanovém táboře v krásném 
prostředí s intenzivní technickou výukou a prací na individuálních i skupinových projektech v mobilní 
ROBOTÁRNĚ. Rezervujte si termín ve svém kalendáři. 

Kroužky 

Pro nejmenší 

Název činnosti Termín konání Věk od Cena za pololetí 

Kutíme 1 ÚT 14:00-15:00 7 600,- Kč 

Kutíme 2 ČT 14:00-15:00 7 600,- Kč 

Práce všeho druhu pro nejmenší. Ruční nářadí - co je co a k čemu je to dobré. 

Montujeme ÚT 15:00-17:00 9 900,- Kč 

Znáte stavebnici Merkur? Představte si, co byste postavili z 20 kg dílků... a můžeme to i rozpohybovat. 

Programujeme PO 14:00-15:00 9 600,- Kč 

Úvod do programování pro nejmladší. Základy logického myšlení a algoritmizace. 



 

Modeláři 

Název činnosti Termín konání Věk od Cena za pololetí 

Modelářská přípravka ST 14:00-15:00 8 600,- Kč 

Stavba jednoduchých papírových a funkčních modelů. Seznámení s vlastnostmi základních konstrukčních 
materiálů a pracovními postupy při stavbě modelů. Základy přesné a bezpečné práce s ručním nářadím. 
Rozvoj jemné motoriky, přesnosti a trpělivosti. 

Modeláři začátečníci ST 15:00-17:00 9 900,- Kč 

Stavba jednoduchých funkčních modelů se zaměřením na rakety a letadla. Vhodný pro modeláře s alespoň 
minimálními zkušenostmi a absolventy Modelářské přípravky. 

Modeláři pokročilí ST 17:00-19:00 11 900,- Kč 

Stavba funkčních modelů se zaměřením na rakety a letadla. Potřebné základy znalostí z oblasti pevnosti 
materiálů a konstrukcí, aerodynamiky a meteorologie. Vhodné pro pokročilejší modeláře nebo pro 
absolventy kroužku Modeláři začátečníci. 

RC modeláři 1 PO 15:00-17:00 12 900,- Kč 

RC modeláři 2 ST 19:00-21:00 16 900,- Kč 

Stavba rádiem řízených modelů letadel. Základy mechaniky, pevnosti, aerodynamiky, seřizování a řízení 
modelů, letecký simulátor. Vhodné pro pokročilejší modeláře. Účastníci si zajistí vlastní rádiové vybavení, 
motor, akumulátory... 

Plastikoví modeláři ÚT 15:00-17:00 10 900,- Kč 

Stavba modelů letadel, lodí, automobilů, bojové techniky atd. z vlastních stavebnic. K dispozici materiál na 
povrchovou úpravu. Seznámení s technickými parametry, zvláštnostmi a historií předlohy. Vhodný pro 
absolventy kroužku Modelářská přípravka. 

Železniční modeláři 1 PO 17:00-19:00 10 900,- Kč 

Železniční modeláři 2 ČT 17:00-19:00 10 900,- Kč 

Stavba dílů stavebnicového modulového kolejiště. Tvorba krajiny modelového kolejiště, stavba železničních 
staveb a funkčních zařízení (odpojovačů, závor, výhybek...). Řízení provozu na kolejišti. Pro začátečníky i 
pokročilé. 

 



CAD, hardware, robotika 

Název činnosti Termín konání Věk od Cena za pololetí 

3D modelování PO 17:00-18:30 14 900,- Kč 

Návrh a stavba prostorových modelů. Základy prostorové představivosti, zobrazování a technického 
kreslení. Práce s 2D a 3D CAD softwarem. Ruční výroba modelů 3D objektů. Příprava podkladů pro laserové 
řezání plošných dílů a pro 3D tisk. 

LEGO EV3 ÚT 17:00-19:00 13 900,- Kč 

Stavba a PROGRAMOVÁNÍ modelů ze stavebnice LEGO MINDSTORMS. Předpokladem je alespoň 
minimální znalost základů programování (Programátorská přípravka). 

Arduino pro začátečníky PO 15:30-17:00 13 1000,- Kč 

Arduino pro začátečníky 1 ÚT 17:30-19:00 13 1000,- Kč 

Tvorba a programování elektronických obvodů komunikujících s počítačem pro začátečníky. Využití systému 
Arduino (vývojový kit s mikrokontrolérem). Používání rozšiřujících modulů. Návrh, stavba, připojení a 
programová obsluha vlastní elektroniky. Informace, které nenajdete v tutoriálech. Účastníci si nosí projekty 
domů. 

Arduino ÚT 19:00-20:30 16 1000,- Kč 

Tvorba a programování elektronických obvodů komunikujících s počítačem pro začátečníky i pokročilé. 
Využití systému Arduino (vývojový kit s mikrokontrolérem). Používání rozšiřujících modulů. Návrh, stavba, 
připojení a programová obsluha vlastní elektroniky. Informace, které nenajdete v tutoriálech. Účastníci si 
nosí projekty domů. 

Elektronika PO 17:00-18:30 14 900,- Kč 

Základy elektroniky. Vyzkoušíte si všechno - od měření fyzikálních veličin, přes návrh zapojení až po výrobu a 
testování jednoduchých obvodů. 

Elektronika DPS PO 18:30-20:00 16 900,- Kč 

Návrh elektronických obvodů a desek plošných spojů v CAD systému. Záludnosti a nástrahy, o kterých je 
dobré vědět. Výroba navržených DPS (ruční, profesionální). Určeno pro pokročilejší bastlíře. 

Programování 

Název činnosti Termín konání Věk od Cena za pololetí 

Programátorská přípravka ČT 15:00-16:30 10 900,- Kč 

Úvod do programování. Základy logického myšlení a algoritmizace. 

Programování PC začátečníci ČT 16:30-18:00 13 900,- Kč 

Základy programování na PC (Baltík, Python). Vhodné pro absolventy Programátorské přípravky. 

Programování PC pokročilí ČT 18:00-19:30 15 900,- Kč 

Tvorba komplexních programů v Pythonu (asynchronní procesy, síťová komunikace...), týmová spolupráce, 
verzování. Nutné dobré znalosti základů programování. 

Základy programování pro Android ÚT 17:30-19:00 15 900,- Kč 

Tvorba základních aplikací pro smartphone. Požadavky: znalost objektového programování, vlastní 
notebook (vyhovující http://goo.gl/SyHQgE) a telefon s OS Android 4.1 a vyšší. 



Přijďte se k nám podívat  

Kroužky začínají v týdnu od 3. 10. 2016. Na první schůzku se děti mohou přijít nezávazně podívat a přihlásit se 
až poté. Kroužky probíhají na ROBOTÁRNĚ s výjimkou Železničních modelářů, kteří se schází v Klubu 
modelářů železnic. 

Adresa 

Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace 
pobočka ROBOTÁRNA  
areál SPŠ a VOŠ Brno, Sokolská 
Sokolská 1, 602 00 Brno 
Vchod do dvora areálu bránou z ulice Kounicova těsně u křižovatky s 
ulicí Sokolská, na bráně je zvonek s nápisem ROBOTÁRNA. 

 Klub modelářů železnic 
Křenová 19/24C, Brno 
v areálu bývalé Mosilany 
 

    
http://www.helceletka.cz/robotarna   http://www.kmz-brno.cz/ 

 

 

Další informace: 

Ing. Jiří Vácha 
robotarna@helceletka.cz 
777165532 
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