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Tékáčko - Technologická klub Albrechtice nad Orlicí 

Soutěžící NAD ORLICÍ, o.p.s. + RG Rycon, z.s. 

Web: www.tekacko.cz, youtube.com, 2.youtube.com 

Popis 
projektu: 

V roce 2018 byl v Albrechticích nad Orlicí otevřen nový klub plný technologických „udělátek“ se kterými se děti naučí spoustu nového. 3D tisk, řezací plotr, CNC frézka, 
grafické programy, automatizovaný vyšívavcí stroj, robotická stavebnice, ale také programovatelné jednotky. 

Inovativnost: Přicházíme s alternativním řešením přípravy dětí a mládeže na budoucí výzvy a trh práce, o kterém je jisté, že zcela změní svůj charakter. Technologie jdou kupředu 
mílovými kroky a než se uvedou do života, jsou vlastně zastaralé. 

Proto nechceme učit konkrétní technologie, ale ukázat podstatu věcí, pracovat v týmu na „projektech“, vzájemně si  pomáhat a inspirovat se, objevit v sobě svůj vlastní 
talent. Svět je plný automatizovaných strojů a my vám chceme ukázat, jak se naučit je vyrobit či ovládat tak, aby dělaly, co jim řeknete. Děti naučíme to i odprezentovat 
a svoje myšlenky a nápady „prodat“. 

Prospěšnost 
pro občany: 

Klub je pro ty, kteří mají zájem tvořit nové, interaktivní zábavné projekty, chtějí se seznámit se základy robotiky, naučit se procesy programování, orientovat se v 
grafickém designu a 3D tisku, pracovat s CNC nástroji, rozvíjet svoji kreativitu stavbou vlastních předmětů, nebo jen detailně pochopit, jak moderní technologie fungují 
a jak je využívat. Nejde tedy jen o klasický „kroužek“, ale o profesionálně vybavenou volnočasovou aktivitu - praktickou dílnu „od návrhu po realizaci“. 

Zkrátka a dobře, každý, koho baví něco rozmontovat a zase smontovat, navrhovat a realizovat své vlastní představy a nápady v partě podobných nadšenců, si v Tékáčku 
přijde na své. 

Do klubu chodí děti z širokého okolí Albrechtic nad Orlicí. 

Zapojení 
veřejnosti: 

Projekt vznikl jako nápad jedné maminky na pracovní skupině v rámci projektu Místní akční plán pro Kostelecko, kde bylo Yvona  Ronzová, která se v rámci spolku RG 
Rychon, který vede ujala nápadu, přesvědčila otevřeného starostu Albrechtic nad Orlicí p. Kratěnu, napsala 2 projekty pro IROP podpořené MAS, našla lektory,...  Tékáčko 
dlouhodobě spolupracuje s MAS NAD ORLICÍ pč. na projektu Šablony pro NNO, prezentuje se Královehradeckých dožinách, spolupracuje s firmami   Bühler CZ - Žamberk, 
Alpha Vehicle. 

Děti se i pravidelně účastní soutěží př. ROBODO v Dobrušce,  krajského kola soutěže Talenty pro firmy. 

Udržitelnost: Klub má stabilní členskou základnu, která se spíše rozšiřuje, obec Albrechtice bezplatně poskytuje prostory pro klub, žadatel je zapojen do projektů Šablony pro NNO, 
Nadané děti, apod. 

Financování: dotace IROP: 2 917 456,-Kč, dotace PRV: 108 000 ,-Kč,- 

 

https://www.tekacko.cz/
https://youtu.be/md0Y54jSbq0
https://youtu.be/e2yz30_WYsk

