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TEDxBrno 2013
Mezioborová kreativní konference

NÁPADY HODNÉ ŠÍŘENÍ – KONFERENCE TEDx JIŽ POTŘETÍ V BRNĚ
Třetí ročník mezioborové konference, jejímž cílem je představovat kreativní nápady, se uskuteční
v sobotu 11. května 2013 v prostorách brněnského divadla Reduta. Letošní ročník pořádaný opět
Brnopolis o.s. nese podtitul Smysluplná volba.
Na celodenní a simultánně tlumočené akci s unikátním doprovodným programem vystoupí 16 hostů
z nejrůznějších oblastí vědy, umění či podnikání. Letošní ročník je zaměřen především
na témata spojená se zdravým životním stylem v prostředí města, společenskými dopady technologií a s
výzkumem alternativních cest v nejširším slova smyslu. Celá konference bude simultánně tlumočená.
Konference nabízí možnost nahlédnout za hranice profesních světů, v nichž se obvykle pohybujeme.
Pozvání letos přijali např. filozof, kněz a biolog Marek Orko Vácha, designérka Denisa Kera žijící
v Singapuru, violistka a skladatelka Gabriela Vermelho nebo Agata Hofman, zakladatelka Polish Academy of
Kids, první mezinárodní univerzity, která je částečně spravovaná dětmi a kterou momentálně navštěvuje
přes 6000 dětí v Polsku a v Nizozemí.
TEDxBrno je součástí mezinárodní TEDx sítě, v níž nezávislí organizátoři uspořádali již přes 5800 akcí ve
1677 městech 145 zemí všech kontinentů. Nezisková akce vychází z prestižního amerického formátu TED
(www.ted.com), jehož přednášky shlédla na videozáznamech už 1 miliarda diváků.
„11.5. bude Brno jedním z 28 měst v 19 zemích, kde se TEDx koná. Podobnou akci pořádají v Calgary,
Záhřebu, Chicagu, Banské Bystrici, Istanbulu nebo Hong Kongu“, říká držitel licence Vlastimil Veselý
a jeho kolegyně Šárka Syslová dodává: „Letos si v rámci doprovodného programu účastníci budou moci
vyzkoušet, jak používají web nevidomí, nebo se zúčastnit tiché aukce“.
„Hlavní přínos konferencí TEDx vidím v tom, že na konkrétních příkladech životních příběhů prezentujících,
jako je např. grantista Roku jinak Osamu Okamura, ukazuje, že i snažení jednotlivce má velký smysl,"
vysvětluje Ondřej Zapletal, ředitel Nadace Vodafone, která akci poskytla grantovou podporu.
Letošní TEDxBrno dále podporuje společnost Y Soft jako hlavní partner, firmy Seznam a Flaga
i statutární město Brno pod záštitou primátora Romana Onderky.
Brnopolis je občanské sdružení Brňanů z kreativních profesí, kteří nabízejí své zkušenosti a kontakty pro
mezinárodní rozvoj města. Vedle pořádání TEDx akcí Brnopolis založilo a třetím rokem provozuje Brno Expat
Centre na podporu vysoce kvalifikovaných cizinců a jejich rodin, které v Brně působí především v kreativních
průmyslech a profesích.
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