Praha, 14.října 2010

Praha zažije v listopadu ReStart
TEDx, světoznámý formát konference TED, míří do Prahy
20. listopadu se v Praze uskuteční netradiční konference TEDx, nezávisle organizované setkání
založené na principech světoznámé konference TED. Hlavním tématem letošního TEDx Prague
je ReStart, s podtitulem Začněme jinak. Organizátoři už znají jména prvních řečníků. Jsou jimi
světově uznávaný kouč Pepper de Callier a Roman Neruda, výzkumník a expert na umělou
inteligenci. Pro příznivce TEDxu již byla na web stránce www.tedxprague.cz spuštěna
registrace.
Pražská metropole bude 20. listopadu již podruhé hostit nezávislé setkání TEDx Prague. TEDx
představuje menší formát mezinárodní konference TED (Technology, Entertainment, Design), která po
světě šíří inspiraci, informace, zážitky a zábavu. TED konference se poprvé uskutečnila v Kalifornii
před 25 leti a na své pódium pozvala i takové významné osobnosti jako Bill Clinton, Bill Gates,
Stephen Hawking, Larry Page a Sergey Brin.
“TED je obrovskou inspirací. Na rozdíl od standardních konferencí nic neřeší, nýbrž "jen" inspiruje,”
říká Nikola Rafaj, hlavní organizátor TEDx Prague a dodává: “Neuvěřitelný je úspěch kurátora TEDu
Chrise Andersona, který udělal z TEDu doslova fenomén - rok dopředu vyprodané konference a
nadšení významných osobností, které jsou hrdé na to, že mohli prezentovat na této netradiční
konferenci.”
Hlavním tématem letošního TEDx Prague je ReStart s podtitulem Začněme jinak. Celodenní program,
ve kterém se účastníci setkají s 12 inspirativními řečníky, zajímavými předtočenými přednáškami TED
Talk a uměleckými vystoupeními bude rozdělen do tří tematických bloků - ReKreace a
Znovu(s)tvoření, Naděje - děti a vzdělávání a ReCyklace civilizace a hodnot. Zájemci o konferenci se
mohou od dnešního dne registrovat na www.tedxprague.cz.
Každý řečník dostane maximálně 18 minutový prostor, aby svou myšlenku předal do světa. To je
jedno ze specifik konferencí TED. Prvními potvrzenými řečníky pražského TEDx jsou Pepper de
Callier a Roman Neruda. Pepper de Callier je světově uznávaným koučem a zakladatelem Prague
Leadership Institutu. Na konferenci bude prezentovat své pojetí leadershipu v 21. století. Roman
Neruda, vědecký pracovník Ústavu informatiky AV ČR, bude na TEDx prezentovat o biotechnologiích
a umělé inteligenci.
Ohlasy
Ondřej Bartoš, zakladatel a partner Credo Ventures: „Pražský TEDx mám pevně v diáři a těším se
opět na vlnu inspirace, která je pro všechny akce TED tak charakteristická.“
Matěj Novák, Account Director, Ogilvy Interactive: „Na konferencích hledám hlavně inspiraci – ať už v
prezentacích nebo u lidí, s nimiž se potkám. TEDx byl pro mne loni v tomto ohledu objevem roku –
konečně konference, pro niž je inspirace hlavní myšlenkou.”.
Libor Šimon, spoluzakladatel SYMBIO: „Letošní TEDx Prague se mimo jiné bude věnovat i dětem.
Mám radost z toho, že se můžu podílet na přípravách TEDx Prague a přispět k tomu, aby se z dětí
neztrácela přirozenost a touha zkoušet a objevovat. A v dospělých znovu dítě probudit.”
###

Partneři TEDx Prague
● Partneři TEDx Prague: Cisco, O2 Media, Helma365, ASB Prague, Data Collect, Elephant
Orchestra,Niklak
● Mediální partneři: Český rozhlas Leonardo, Extra Publishing, Miton
● Produktoví partneři: Luxor, Comsultia
Více informací o TEDx Prague:
● www.tedxprague.cz
● Facebook
● Twitter
● LinkedIn
O TEDx
TEDx představuje menší formát mezinárodní konference TED, který vznikl v roce 2008. Písmeno „x“ v
názvu znamená, že jde o nezávisle organizované setkání. Formát TEDx vznikl v duchu motta
„myšlenky hodné šíření“ jako program místních, samostatně organizovaných setkání, která umožňují
lidem setkat se a společně zažít atmosféru konferencí TED. Setkání TEDx je kombinací živých
vystoupení řečníků a promítaných videí TED Talks, účelem je inspirovat, vyvolat hluboké diskuze a
navázat vztahy. Doposud bylo po celém světe zorganizováno přes 600 TEDx nezávislých setkání v 98
zemích a 25 jazycích.
O TED
TED je nezisková organizace oddaná podpoře „myšlenek hodných šíření“. Před 25 roky se v Kalifornii
konala první čtyřdenní konference a od té doby se TED stal celosvětovým fenoménem, jež podporuje
myšlenky, které mění svět. Na konferencích TED už vystoupili i takové osobnosti jako Bill Clinton, Bill
Gates, Stephen Hawking, Larry Page a Sergey Brin. Více na www.ted.com.
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