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Neformální  mezioborová konference  

Bouráme stereotypy
o vzdělávání, komunitách a životě vůbec 

Sobotní  TEDxBrno  bude  12. listopadu  sledovat  v brněnském  divadle  Reduta  více  než  250 
účastníků  z různých  kreativních  profesí.  Na rozdíl  od  loňské  premiéry  nabídne  již  celodenní  a 
simultánně tlumočený program s patnáctkou vystupujících, jejichž přednášky propojují vědu, umění 
i podnikání. 

2. ročník mezioborové konference je zaměřen především na různorodé formy vzdělávání, budování 
komunit a na lidi, kteří mají odvahu plnit si svoje sny. Díky sdružení Brnopolis se tak Brno opět 
stane aktivní součástí mezinárodní TEDx sítě, v níž nezávislé skupiny uspořádaly již dva tisíce akcí 
v  několika  stovkách  měst  všech  kontinentů.  Nezisková  akce  vychází  z  prestižního  amerického 
formátu TED, jehož tradice vznikla před 27 lety.  

Z Indie přiletí Ratnesh Mathur a velšský muzikoterapeut Rod Paton bude podepisovat svou novou 
knihu.  Dále vystoupí  např.  Kateřina Šedá,  která byla  nedávno pozvána do Tate  Modern,  Jakub 
Dvorský,  jehož  počítačová  hra  patří  k těm  nejstahovanějším  na  Apple  Store,  režisérka  Zoja 
Mikotová věnující se divadlu neslyšících nebo bubeník a producent Pavel Fajt.  

Doprovodný program o přestávkách nabídne fyzikální experimenty,  degustaci kávy    nebo prodej 
knih. „Nečekali jsme, že i s trojnásobnou kapacitou bude opět vyprodáno během pár hodin“, říkají 
Vlastimil Veselý a Vlasta Svitáková, garanti akce.  

"Témata sociálních inovací, přenos know-how a podpora lidí, kteří mají odvahu plnit si své sny,  
jsou i nosná témata Nadace Vodafone. TEDx hledá lidi, kteří mění svět. Naším cílem je takové lidi  
a jejich nápady podporovat. Jsme proto rádi, že jsme mohli podpořit i letošní TEDx v Brně," říká 
Ondřej  Zapletal,  ředitel  Nadace  Vodafone,  která  je  jedním  ze  dvou  hlavních  partnerů  letošní 
TEDxBrno.

Na  TEDxBrno  se  také  představí  tři  vítězné  projekty  soutěže  Počin  TEDxBrno,  která  oceňuje 
nápady, které „stálo za to uskutečnit“. Porotou vybrané společensky prospěšné projekty, které mají 
přínos  pro konkrétní  místo  nebo komunitu  v Brně,  by se  měly po vzoru  TEDxAmsterdam stát 
inspirací pro své následovníky v příštím roce.   

Brnopolis je občanské  sdružení Brňanů, kteří nabízejí  své zkušenosti a kontakty   pro mezinárodní 
rozvoj města. Neziskové a apolitické aktivity zahrnují založení a provoz Brno Expat Centre pro 
podporu cizinců  v kreativních  profesích,  pořádání  neformálních  setkání  OpenCoffee,  konferencí 
TEDxBrno aj. 

Kontakt: Šárka Syslová, syslova@brnopolis.eu, 777/551 848 
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