Podnět číslo 20031217200707
1) Podnět č.j.

20031217200707

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česká republika, Český Krumlov - kasárna

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět Krajský úřad, KÚ, hejtman, starosta

6) Co je třeba udělat

Souběžně s budováním Interaktivního centra poznání v prostorách Národního technického
muzea vybavovat jeho krajské klony.
PROČ: při současných cenách jízdného lze sotva očekávat, že pražské centrum bude užitečné např.
obyvatelům severní Moravy. Opakovaná výroba pomůcek zlevní cenu za kus. Lze je prodávat a vyměňovat.
KOMENTÁŘ: 11.12.03 podepsali memorandum o společném zájmu Dr.Helena Illnerová (předs.akad.věd),
ing.Tomáš Kupec (řed.Tech.muz.) prof.Ivan Wilhelm (rektor UK) , prof.Jiří Witzany (rektorČVUT) ,
prof.Vlast.Růžička (rektor VŠCHT), kteří zvou ke spolupráci další státní a soukromé instituce.
KLÍČOVÁ SLOVA: interaktivní centrum poznání, Technické muzeum, museum, vzdělání, pomůcka, pokus,
věda, inovace, výzkum, fyzika, chemie, biologie, technologie, škola, kurz, instruktáž, , zámečník , truhlář,
klempíř, Vasko (Viz TT 50/03 - str 2)
FH

7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět
adresáty z odstavce č. 5

Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20031217200707

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
16. 10. 2018
Sladovna Písek, o.p.s. už víc než 10 roků provozuje interaktivní „mraveniště“. „Galerie hrou“ je
prostorem, kde si společně hrají a tvoří děti a dospělí, kde se od sebe navzájem učí, kde je možné volně a
přirozeně přecházet hranici mezi světem dětí a dospělých.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
02. 09. 2018
Muzeum telefonů, televizorů a radiopřijímačů je i v Rožmitálu na Šumavě.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
14. 07. 2018
V interaktivních technických centrech lze pořádat pravidelné výstavy prací českých kutilů.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
11. 03. 2018
V Plavech na Tanvaldsku vzniká interaktivní „BANKA ŘEMESEL“.
Ohlásil:
29. 12. 2017
Muzeum staré techniky pro turisty (s pomocí spluobčanů) zřídil i ruský důchodce.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
06. 12. 2017
Webové stránky Jihočeského vědeckotechnického parku jsou ZDE. Aktuální je příběh vzniku „jihočeských
elektrokoloběžek“.
FB stránky Technologického centra Písek jsou ZDE.
Ohlásil:
26. 11. 2017
Studenti oboru autotronika z kraje Vysočina „zabodovali“ v projektu „Postav si svoje auto“. Inspirovali
i Slováky.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
10. 10. 2017
V Bratislavě už delší dobu existuje "Tvorivá dielna FabLa" – otvorená platforma pre dizajnérov, umelcov,
študentov, podnikateľov, vývojárov a širokú verejnosť. Ponúka priestor pre prácu s najmodernejšími
výrobnými technológiami výroby 21. storočia. FABLAB podporuje kreativitu, invenčnosť, nové
technologické a inovatívne postupy. Otvára možnosť realizovať a uskutočňovať Vaše sny.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:

05. 10. 2017
Zajímavý projekt "Velký svět techniky" vznikl v areálu bývalých Vítkovických železáren.
PODROBNOSTI.
ČT2 5.10.2017 od 14:30 do 15:30 hod. (Archiv?)
Ohlásil:
24. 07. 2017
Zajímavé středisko polytechnické výchovy "SIRIUS" mají Rusové v Soči.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
19. 05. 2017
Místostarosta Č. Krumlova mi napsal, že trh se starožitmostmi existoval, existuje a existovat bude, a to
bohužel i ten černý nebo ten, který nabízí kradené věci. Z mailu vyplývá, že nemá nic proti tomu, když
výkup starožitností podporuje ředitel městského divadla.
Ohlásil: Arbed
13. 05. 2017
V Ratibořicích zprovozňují (herecký) dům/muzeum Viktorka. Muzejní exponáty dodávají (zpravidla
zdarma) zejména starší herci a jejich potomci.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
15. 04. 2017
Místostarostovi ČK jsem oznámil, že město pronajalo "výkupci" starožitností prostor v Městském divadle"
a vědomě tak podporuje "tunelování regionální historie".
Ohlásil: Arbed
09. 04. 2017
Informace od Jožo Vasko: "Pomocou MicroPythonu dokážeme vyvíjať hardvér rýchlo, bezbolestne a lacno.
Na zariadeniach NodeMCU si vyskúšame rozsvietiť LEDku, prehrať 1D animáciu na LED pásiku, odmerať
teplotu či množstvo svetla. Samozrejme toto všetko môžeme ovládať aj z mobilu alebo počítača cez
internet."
PODROBNOSTI.
FabLab, Vedecký park UK, Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava 4, www.fablap.sk
Ohlásil:
30. 12. 2016
Pracovníci NZDM Č.Krumlov zajišťují v klubu mládeže na sídliště Mír provoz dřevodílny a kuchyňky. K
dispozici je každý čvrtek od 15. hod.
Ohlásil: Arbed - le zpravodaje ICOS.
10. 12. 2016
Upozornil jsem na podnět poslankyni a krajskou zastupitelku Ing. Radku Maxovou. ( Na její FB stránce.)
Ohlásil: Arbed
06. 12. 2016
Brněnský magistrát organizuje sbírku RETRO-USE a do skladů ve Škrobárenské ulici nebo do
protiatomového krytu 10-Z pod brněnským Špilberkem nosí občané tisíce věcí starších 27 let, které
nepotřebují. Pro muzea nebo sběratele však mohou mít obrovskou historickou cenu. K
podobným sbírkám vyzývá magistrát i další města.
PODROBNOSTI.
Poznámka autora hlášení: na podnět jsem upozornil všechny zastupitele města Č.Krumlov.
Ohlásil: Arbed
29. 11. 2016
Bratislavská kreatívna dielňa FabLab Slovensko organizuje dňa 2. 12. 2016 (piatok) v čase od 15:00 do
18:00 v priestoroch vedeckého parku STU deň otvorených dverí. Na workshopoch Vás naučíme, ako čo
najjednoduchšie zhmotniť Váš vlastný nápad.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
05. 10. 2016
Podnět jsem připomenul místostarostovi Č.Krumlova (J. Hermann, KDU-ČSL) s tím, že polytechnická
výchova mládeže je velice aktuální a začít by se mohlo muzeem starých "krámů", např. v bývalých
skladech nebo v technické opravně pluku.
Ohlásil: Arbed
15. 08. 2016
Město Hradec Králové legalizovalo dříve zakázaný "SOUSEDSKÝ BAZAR".
PODROBNOSTI.
Ohlásil:

26. 06. 2015
Na Slovensku je veřejně přístupná dílna inovací.
Ohlásil:

Přílohy:
Přílohy:

Provozovatel databáze www.podnety.cz neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

