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společnost

Exploze idejí

Proč sdílet chytré nápady

Existují veletrhy kdečeho, ale veletrhy nápadů? Na ty asi nejsme úplně
zvyklí. Přesně to je však TEDx – konference nadupaná malými i velkými
myšlenkami a inovacemi, které stojí za to šířit
David Bimka
Osamu Okamura a do budoucnosti se zase zadíval Jaromír
Marušinec, „prorok“
elektromobilové dopravy.
Ten ukázal, že bychom
byli schopni spokojeně
napájet milion elektrických motorů, aniž
by se Temelín byť jen
zapotil.
Uši účastníků potěšila
zpěvačka a houslistka
Gabriela Vermelho

Každá přednáška může trvat
maximálně 18 minut
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K

onference TEDx si našla cestu
do brněnské Reduty 21. května.
Tématem setkání byly smysluplné
volby, přičemž se o své nápady jak a co
volit přišlo podělit dvanáct osobností. Velká část povídání se točila okolo zdravého
života. Expertka na výživu Margit Slimáková a propagátor dobrého jídla David
Kukla si notovali nad tím, že kvalita jídla
i kultura okolo něj se u nás pomalu zlepšuje. Nicméně také podotkli, jak příšerné
věci někdy jíme. Z čeho přesně jim i vám
mohou vstávat vlasy na hlavě, se dočtete

v příštím čísle časopisu 100+1, v němž
vám s oběma přineseme rozhovor.
O naše zdraví šlo také Radce Peterkové, která představila projekt Kanárci.cz.
Z jeho webu si můžete například stáhnout
mobilní aplikaci, která vám kdykoliv
zobrazí aktuální stav nečistot ve vzduchu
v místě, kde se právě nacházíte. Sami se
tak můžete přesvědčit, že ani několikanásobné překročení zákonných norem často
odpovědným úředníkům žíly netrhá.
O poetice zdemolovaných a opuštěných prostranství se rozpovídal architekt

TED vznikl v roce 1990 v americké
Kalifornii. Akce původně zaměřená na
technologii a design se zakrátko stala
globálním fenoménem. Pod hlavičkou
TED s přílepkou „x“ (nezávisle organizovaná) se nyní po celém světě konají
každoročně stovky setkání, jejichž
mottem jsou „Nápady hodné sdílení“.
Zatím se uskutečnilo okolo pěti tisíc
konferencí a současně s Brnem se
TEDx odehrával v 28 dalších městech
celého světa.
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