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Hackerspace laby v České Republice
Hacking [1]

Co je Hackerspace?
● Otevřená vysoce kreativní komunita
● Koncentrace mladé technologické elity
● Nekomerční, nezisková a nezávislá organizace
● Prostor – kde lidé společně pracují na zajímavých projektech, sdílí své zájmy (věda, moderní
technologie, digital art) a rozvíjejí se
● Alternativní vzělávací instituce
● Inspirativní prostředí
● Laboratoř, dílna, přednášková posluchárna, klub

Funkce hackerspace
● Centrum vzdělávání a předávání si zkušeností
● Specializované pracovní skupiny pořádající pravidelně odborné přednášky, workshopy ...
● Prostor pro realizaci komunitních i individuálních projektů
Poskytování základní infrastruktury členům:
● konektivita do internetu,
● video projektor, HW,
● 3D tiskárna, elektrolab,
● ...

Právní forma organizace
● nekomerční
● nezisková
● plně otevřená
● transparentní
● nezávislá
Občanské sdružení na demokratické bázi

Příjmy hackerspace
● Členské příspěvky - (vzhledem na požadovanou nezávislost, co nejvíce základních výdajů (nájem)
by mělo být pokryto z členských příspěvků)
● Granty
● Sponzorské dary

Hackerspace v Praze:
» BrmLab
Jsme skupina lidí, které baví přemýšlet, zkoumat, jak věci fungují, a vytvářet věci nové - ať se jedná o
programy, roboty, stratosférické balony, řetězce DNA či kvantovou mechaniku. Proto v Praze
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zakládáme hackerspace [2] - fyzické místo, kde se můžeme ve svém volném čase setkávat a
společně přemýšlet, pracovat a vyrábět zajímavé věci, nebo třeba dělat přednášky a představovat
ostatním naše výsledky.
web:
brmlab.cz [3]
prezentace:
http://brmlab.cz/_media/brmlab.pdf [4]
contact:
#brmlab at irc.freenode.net
brmlab (zavináč) brmlab.cz

Hackerspace v Brně:
» BASE 48
web:
http://undergroundlab.cz/hackerspace/index.php/ [5]
contact:
ANOnet [ http://monka.hysteria.cz/anonet.html [6] ] #hackerspace
alexej.x (zavináč) jabber.ru
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