
 
Tisková zpráva 

 

Jarňáky v TECHNOLOGICKÉM CENTRU: Na děti čekají miniroboti i 
virtuální realita 
 

Hradec Králové 18. února 2019: TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové připravilo i 

v letošním roce speciální program pro děti na jarní prázdniny v týdnu od 25. 2 do 1. 3. Děti si budou 

moci vyzkoušet zábavné programování, elektrotechnickou stavebnici nebo si užít virtuální realitu a 

čeká je i soutěž. 

 

V letošním roce čeká děti každý den jiné téma. V pondělí se s lektorem Jiřím Kosem seznámí 

s miniroboty Ozoboty, které lze ovládat pomocí jednoduchých barevných kódů. Úterý bude patřit 

minipočítači micro:bit, s nímž dětem pomohou studenti SŠIE Delta Pardubice. Ve středu se pod 

vedením lektora Jana Groha děti naučí sestrojit vlastní detektor lži a ve čtvrtek si zase vyzkouší 

naprogramovat lego. Pátek se ponese ve znamení virtuální reality, kdy se děti vydají do vesmíru, pod 

hladinu moře nebo se stanou součástí pohádkového příběhu. 

 

„Jsme rádi, že i letos můžeme děti pozvat na jarní prázdniny k nám do TC HK,“ doplňuje Ondřej 

Zezulák, ředitel TECHNOLOGICKÉHO CENTRA Hradec Králové. „Připravili jsme takový program, 

který dětem zábavnou formou přiblíží základy programování a třeba v nich i podpoří zájem o oblast 

vědy, techniky i technologií obecně.“ 

 

Každý den jsou pro děti vyhrazeny čtyři časové úseky, aby si mohly vybrat čas, který jim vyhovuje 

nejvíc. Akce je pro děti i jejich doprovod zdarma, stačí jen registrace. Tři vylosovaní účastníci navíc 

mohou vyhrát kurz s Ozoboty, Boffinem nebo micro:bitem zdarma. Více informací k akci na 

tchk.cz/jarnaky nebo na FB. 

 

 
 
 
Pro více informací kontaktujte: 

Lucie Felcmanová 

lucie.felcmanova@tchk.cz 

+420 736 678 465 

 

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové 

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM je obecně prospěšná společnost založená Statutárním městem Hradec Králové, která poskytuje 

pomoc jak začínajícím, tak již zkušeným podnikatelům. Společnostem s inovačním potenciálem nabízí pronájem kanceláří, 

prostor pro lehkou výrobu včetně základního vybavení a služeb. Poskytuje konzultace při zakládání nových společností, při 

tvorbě podnikatelských záměrů, rozvojových plánů a při řešení otázek průmyslově-právní ochrany, pomáhá také se zaváděním 

výsledků výzkumu a vývoje do praktického využití. Více na www.tchk.cz. 
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