
MakerDay pro rodiny s dětmi konečně v Českých Budějovicích 

 

Kutilové, stavitelé, programátoři, technici, umělci a příznivci DIY se sejdou v Českých 

Budějovicích na dni MakerDay. Českobudějovické Objevárium připravuje akci MakerDay 

nebo-li den tvůrců.  Během jediného dne, v sobotu 26.6., se všichni zájemci o umění, techniku 

a tvoření shromáždí ve dvou velkých stanech a geodomu na Náměstí Přemysla Otakara II. 

v Českých Budějovicích a mohou tvořit, bavit se a sdílet své kutilské zkušenosti. Akce je určena 

pro veřejnost a je zdarma.  

 

Akce MakerDay jsou součástí celosvětového hnutí tzv. makerů ('mejkrů'). Makeři jsou lidé, kteří 

rádi vytvářejí nové věci vlastníma rukama za pomoci nových technologií, jako je 3D tisk, 

vynalézají nové věci a předělávají (hackují) staré. Makeři jsou živá komunita, sdílející své nápady 

a know-how. 

Kutilství má i v Čechách bohatou tradici. Koronavirová situace dala příležitost k návratu ke 

kutilství, nalezení nových koníčků a zároveň zvýraznila důležitost inovativních technologií.  

A právě akce MakerDay představují ideální spojení technologií a lidské dovednosti. Současné 

pořádání MakerDay má i širší – společenský – rozměr. Jeho cílem je podpora obnovení 

veřejného života a kultury po covidovém lockdownu. 

Objevárium MakerDay tudíž bude rájem pro kutily, mladé umělce, inženýry a programátory, pro 

všechny lidi se zájmem o výtvarné umění, vědu a techniku, i pro ty, kteří rádi experimentují a učí 

se prostřednictvím zážitků. Přináší veřejnosti inspiraci a příležitost naučit se novým 

dovednostem.  

Na Náměstí Otakara Přemysla II. v Českých Budějovicích vyrostou v sobotu 26. června dva velké 

stany, geodům a uzavřený tmavý prostor, kde můžete kreslit světlem. Během celého MakerDay 

nabídne Objevárium bohatou nabídku více než 20 aktivit a jednorázových dílen. 

Mezi oblíbené aktivity budou jistě patřit inženýrské aktivity Leonardium, jež jsou součástí 

úspěšné interaktivní výstavy Leonardo – připraveny jsou kuličkové dráhy, objevíte hydrauliku, 

mechaniku (převody), elektrické obvody nebo si vyzkoušíte velké stavebnice. 

Velmi mladí zájemci o robotiku si mohou hrát s jednoduše programovatelnými včelími roboty, 

kteří dokáží projít bludištěm. S kreslícími roboty můžete vytvořit velkoformátovou kresbu nebo 

si můžete pohrát i s miniaturními hydraulickými bojovnými roboty. 

 



Kdo má raději práci se dřevem, může si procvičit řezání, šroubování, zatloukání hřebíků nebo 

lepení. Vyrobené malé předměty si samozřejmě můžete odnést domů.  

 

Velmi oblíbenou aktivitou je kreslení světlem. Světlem vytvořenou kresbu si pak můžete vyfotit.  

Starší návštěvníci jistě ocení Google cardboard, díky kterému navštívíte nová místa 

prostřednictvím jednoduchého systému pro virtuální realitu.  

 

Umělecky zaměření návštěvníci si mohou vyzkoušet šití z kousků látek nebo si vytvořit obří 

bublinu. Výtvarné dílo, které vznikne ze společného tvoření účastníků, bude věnováno městu.  

 

Součástí Objevarium MakerDay jsou i organizované workshopy pro veřejnost, na kterých si 

můžete vyrobit LED šperky, bojové nebo kreslící roboty z recyklovaných materiálů.  

Všechny MakerDay, které úspěšně v minulosti proběhly v České republice, byly oblíbenou 

aktivitou pro rodiny s dětmi.  

 

Cílem českobudějovického MakerDay je podpora mladých nadaných tvůrců a oslavy současné 

techniky a kutilského ducha. Proto jsou na Objevarium MakerDay přizváni i tvůrci, aby 

představili své výtvory veřejnosti a podělili se o své zkušenosti. Tři nejlepší tvůrci, kteří se 

přihlásí do 18.6., a budou vybráni porotou, získají finanční odměnu.  

A ti, kteří nechtějí sami tvořit, ale rádi věci organizují, také najdou na MakerDay svoji důležitou 

roli – mohou přijít pomáhat jako dobrovolníci a starat se po celý den o pohodlí a bezpečí 

účastníků. 

 

Celá akce je pro návštěvníky i tvůrce zdarma. Hlavním partnerem akce je město České 

Budějovice, mezi  významnými partnery jsou AVČR Biologické centrum (mobile biology 

laboratory), Make More -Maker Fair CZ a Kabinet CB (upcycling workshop) a společnost Johnny 

Servis.  

 

Objevárium připravilo doplňkové školní MakerDay programy pro žáky 3.-6. tříd základních škol. 

1,5 hodinové programy - dílny s tematikou designu a techniky - si budou moci ZŠ předem 

objednat, a to na předprázdninový termín od 21.6 do 25.6. 2021. 

 

 

  



Základní informace o MakerDay  

 

Co: Objevárium MakerDay 

Kde: Náměstí Přemysla Otakara II., ČB 

Datum: 26.6.2021  

Čas: 10:00-18:00 

Vstupné: Zdarma 

Organizátor: Hrát2Objevovat - Objevárium 

Hlavní partner: Město České Budějovice 

Partneři: Biologické Centrum AVČR, Make More-Maker Faire CZ, Kabinet CB, Johnny Servis 

 

Kontakty: 

www.objevarium.cz 

Technické zabezpečení akce: 
Zdeněk Bicek 
Tel: 602 106 207 
Mail: zdenek.bicek@gmail.com 
 
Kontakt pro média:  
Ing. Dáša Sedláčková  
Tel: 777 302 291  
Mail: dasa.marketing@seznam.cz 
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