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Milé kolegyně, milí kolegové, milé děti, 
 
EurOpen se stará nejen o vzdělávání svých členů, ale také myslí na budoucnost. Ta je v našich                 
dětech. Proto jsme připravili víkend, který přinese Vašim dětem spoustu zábavy a možná v nich               
zažehne i některá světélka poznání.  
Zámek Nečtiny nabízí nejen učebny, ale i možnost pokusů a atrakcí v zámeckém parku, v případě                
nepříznivého počasí je možné část aktivit přesunout do tělocvičny. 
Celá akce začne v sobotu ráno, ale nabízíme ubytování již od pátku večer. 
A co všechno se zde bude dít? To už se dozvíte v programu akce v další části pozvánky. 
Akce je určena pro věkovou kategorii 3 až 99 let. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programový výbor: 
 
Jiří Sitera 
Jiří Bořík 
Michal Petrovič 
Pavel Jindra 
Petr Jakubík 
  



Program 

Workshop 

Trvalá instalace ve větší učebně, přesný časový harmonogram bude upřesněn na místě. 

 

Akce Garant Cílová skupina, poznámka 

3D tiskárny Miloš Mulač,  
Petr Jakubík 

Přehled tiskáren a SW pro přípravu tisku, tisky 
poběží průběžně celou dobu. Výstavka výrobků. 
Za IoT laboratoř tisk PR předmětů. 

Vyšívací stroj Jiří Sitera Naprogramujte si ornament, my vám ho vyšijeme. 

Stará rádia z 30. let  Petr Vaníček Retro sekce,  výstavka s předváděčkou 

Robotická ruka  Pavel Jindra Seznámení s grafickým programováním, ovládání 
robotické ruky pár obrázky 

Zvířátková ústředna Michal Petrovič Telefonní ústředna z Raspberry Pi,  VoIP v 
provedení pro děti 

IoT hodiny Jiří Sitera Artefakt s šedesáti chytrými RGB diodami řízený 
ESP8266. Každý může navrhnout vlastní program. 

 

Seminářře a přřednáššky 

Kratší akce v menší učebně vypsané na konkrétní  čas  pro omezený počet účastníků. Doba 
trvání 30-60 minut. 

 

Akce Garant Cílová skupina, poznámka 

Logaritmické pravítko Zdeněk Šustr Součást retro sekce (když nebyly kalkulačky), 
sbírka pravítek 

Základy pájení  Jiří Bořík Pájení je hra(čka), výsledky jsou hmatatelné 

Pájení SMD součástek Pavel Jindra Bojíte se SMD součástek? Jste tu správně. 



Postavte si elektrobrouka Pepa Bořík pro děti, recyklace CD mechaniky na jednoduchou 
elektrickou hračku 

IoT lab ZČU od září 
zahajuje provoz naostro  

Jiří Sitera Představení IoT laboratoře ZČU, ukázka 
možností. 

micro:bit Pavel Jindra Úvod do platformy micro:bit 

3D modelování pro 
začátečníky 

Roman Čermák Potřebujete si navrhnout krabičku a bojíte se 
začít si s CADem? Nevíte jak začít a jaké postupy 
použít? 

Venkovní přředváděčěčky 

Akce Garant Cílová skupina, poznámka 

Letecký den Petr Jakubík, 
Václav 
Procházka 

Dronová sekce 

Hydraulické rakety Pavel Jindra Letíme na Měsíc. 

Pneumatické rakety  Jiří Bořík Workshop pro děti, postavíme si rakety na místě 

Netechnické aktivity 

Hlavně pro děti a rodinné příslušníky 

 

Akce Garant Cílová skupina, poznámka 

Cvičení pro dospělé 
 

Hlavně asi pro maminky 

Stopovačka po okolí, hledání 
pokladu 

Pepa Bořík Děti. Jen za dobrého počasí. Možná i radiová 
liška. 

Překážková dráha v tělocvičně Pepa Bořík Děti. Záloha v případě špatného počasí 



Pozorování noční oblohy Libor Šmíd Sobota večer za příznivých podmínek 

Táborák a špekáčky  Pro romantiky a děti. 

Výlet po okolí pro celou rodinu  Vlastní aktivita - výlety, houbaření nebo jen 
zámecký park 

  



Seminář začíná v sobotu 8. září 2018 od 9:00 hodin. 
Oficiální program končí v neděli kolem poledne, 
Stravování je zajištěno do nedělního oběda 

Kde 
Zámek Nečtiny 
Nečtiny Hrad 
http://www.zameknectiny.cz/ 

Jak se přihlásit 

Na seminář je nutné se přihlásit pomocí webové 
aplikace  http://www.europen.cz 
Případné další informace u pí. Šlosarové: 
tel: 377632701 
fax: 377632702 
e-mail: europen@europen.cz 

Co zahrnuje účastnický poplatek 
Vložné, občerstvení během přestávek, zajištění 
přednáškových prostor. Ubytování a strava je hrazena 
samostatně. 

Úhrada poplatku 

č.ú. 478928473, kód banky 0300 
společnost EurOpen.CZ, 
Univerzitní 8, Plzeň 
IČO: 61389081 

Variabilní symbol platby Vám po kontrole přihlášky bude 
zaslán e-mailem 

Společnost EurOpen.CZ není plátcem DPH. 

Neúčast přihlášených Při neúčasti se účastnický poplatek nevrací. 

Doklad o zaplacení Zašleme v rámci vyúčtování po skončení semináře. 

Uzávěrka přihlášek 4.9.2018 

On-line přihlášky 

Elektronická přihláška je na adrese 
http://www.europen.cz 
V programu konference může dojít k drobným časovým 
i obsahovým změnám. 

Kapacita Kapacita přednáškového sálu a ubytovací kapacita 
hotelu limitují počet účastníků na 60. 

Další informace 
Pořizování audio či video záznamů  bez svolení 
přednášejících a organizátorů konference není 
povoleno. 

 

Konferenčční  poplatky 
 

Vložžné Dospělí Děti 

 350 Kč 100 Kč 

 
 

 
Ubytování 250Kč/noc. Strava od soboty oběda do neděle oběda 375Kč, snídaně v sobotu 75Kč.  



 
Jak se dostat do  Hradu Nečtiny 

 


