V Praze dne 23.5.2016

Startuje první ročník Týdne inovací!
V rámci 50 událostí představí nejnovější světové trendy na
poli inovací a moderních technologií, možnosti jejich využití
v běžném životě a příklady jejich fungování v České republice
i ve světě.
Vrcholem Týdne inovací se stane dvoudenní událost “Inovace na
vlnách” v pražské Cargo Gallery. V pátek 27.5. celodenní konference
představí současné a pravděpodobné budoucí trendy v oblasti inovací,
moderních technologií a nanotechnologiích a jaký budou mít vliv na
firmy a společnost jak globálně, tak v ČR. V sobotu 28.5. se uskuteční
první pražský Nanoden.
Dopolední část páteční konference se zaměří na téma Smart City pro
Prahu a další česká města, odpolední část konference představí
současné a budoucí inovační trendy ve světě a jejich dopady na firmy a
společnost. Celý den zakončí afterparty otevřená široké veřejnosti se
vstupem zdarma v podání DJ Fcuk, který je vítězem nejinovativnějšího
produktu v soutěži - DJ Mag Tech Awards 2011. Jedná se o první DJ
systém při kterém návštěvníci vidí vše, co DJ dělá!
Řečníky a tématy konference budou:
 Brian Benjamin, programový manažer Smart City, Haag:
Haag jako Smart City: zkušenosti se zaváděním Smart
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Cityprojektů
 Karel Janeček, matematik a mecenáš: Demokracie 2.1. a její
využití pro Prahu jako Smart City
 Marie Claire Aarts, zakladatelka Urban Popup, vítězka
Accenture Innovation Award ‘Perfect Cities 2015’: Revoluční
úprava konstrukčního procesu: byty na zakázku
 Harold Langenberg, vedoucí strategie a komunikace, Allego:
Smart City infrastruktura k dobíjení elektrických vozů:
zkušenosti Nizozemska
 Jan John, ředitel Simplecell Networks: Internet věcí (IoT) a
jeho potenciál pro Prahu jako Smart City
 Petr Jonák, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy
ČR: Inovační trendy v českém průmyslu aneb jak moc jsme
pozadu
 Jiří Kůs, předseda Asociace nanotechnologického průmyslu
ČR: Rozvoj nanotechnologií ve světě a jejich využití v blízké
budoucnosti
 Liliana Berezkinová, CEO Nanopharma: Inovace ve
zdravotnictví: světové trendy a představení projektu regenerace
lidského brzlíku pomocí nanovláken a kmenových buněk
 Michael Carvan, jednatel Výzkumného technologického
institutu: Vize revolučního konceptu uzavření cyklu vody pro
celý svět
 Juraj Atlas, zakladatel a CEO Liftaga: Co přiváží inovace v
dopravě?
 Filip Doušek, Business Analytics Lead, Mibcon: Světové
trendy v Big Data a jejich potenciál pro firmy a společnost
 Tomáš Studeník, CEO Insane Business Ideas a realizátor
Fuck Up Nights v ČR: Digitální budoucnost a její možnosti
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 Jan Vraný, Business Lead Google Czech Republic: Inovační
trendy a Google: jak ovlivní firmy a společnost v blízké
budoucnosti?
 Taťána le Moigne, ředitelka Google Česká republika a
Slovensko: Inovace jako součást kultury Google
V sobotu se uskuteční první pražský Nanoden.
vyrobíme

nanovlákno.
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vám

„Před vašimi zraky

luxusní

auto

vytuněné

nanotechnologiemi, hydrofobní nanokravatu, antibakteriální oblečení s
nanostříbrem,

samočisticí

nátěry

s

nanočásticemi,

nanooptiku,

nanobiotechnologie, nanobavlnu pro alergiky,“ zve k návštěvě Jiří Kůs,
předseda Asociace nanotechnologického průmyslu ČR.
Mezi dalšími událostmi Týdne inovací lze najít např.:
 FuckUp Night Prague Vol. VIII – Innovations Special,
jedinečný večer zaměřený na slepé uličky všech vynálezců,
inovátorů a Cimrmanů,
 Meet Up #Skypicker, setkání s Lucií Brešovou, výkonnou
ředitelkou nejdynamičtějšího startupu v České republice,
 seminář zaměřený na téma patentů a ochrany duševního
vlastnictví,
 přednášku IMECS organizovanou VŠE v Praze s řečníky
z Německa, Velké Británie, Finska, Švýcarska či Belgie,
 Digitální garáž neboli cyklus přednášek na českých vysokých
školách od Google,
 inspirativní snídani na téma SMART Třinec,
 Smart Cities Symposium Prague 2016,

druhý

ročník

mezinárodního vědeckého symposia
 mezinárodní IQRF konferenci na téma bezdrátových aplikací,
inteligentních měst, chytrých budov nebo IoT,
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 konferenci Wisephora 2016 zaměřenou na problematiku
budoucnosti práce, firemních kultur a technologií,
 diskuzní setkání o umělé inteligenci v současné ekonomice
organizované Agenturou pro podporu podnikání a investic
CzechInvest a spolkem RethinkingEconomics.cz,
 diskuzní setkání organizované Univerzitou Karlovou na téma
“Transfer technologií - příklad dobré praxe nebo spíše fiasko?”,
 panelovou diskuzi na téma „Vize a inovace v Ústeckém regionu”,
 Imaglee Fantastic Cards Challenge, kde mohou účastníci
Týdne inovací otestovat svůj inovační talent
 a mnoho dalších.
"Jsme v ELAI nadšeni, že během historicky prvního Týdne inovací se můžou
zájemci o inovace těšit na 50 skvělých událostí, které jsou přichystány
desítkami spolupracujících subjektů po ČR," sdělil Lukáš Sedláček,
výkonný ředitel ELAI a zakladatel startupu Poetizer. V rámci Týdne
inovací se také uskuteční dny otevřených dveří ve Vědeckotechnickém
parku Roztoky, v ekolo.cz, K10 coworkingu nebo Keen Software House
a GoodAI.
Organizátorem Týdne inovací 2016 je European Leadership &
Academic Institute (ELAI), který se zaměřuje na vzdělávací aktivity,
podporuje rozvoj startupů a organizuje český Global Entrepreneurship
Week, neboli Týden podnikání, který je největší celosvětovou událostí
na podporu podnikání.
Partnery Týdne inovací jsou Shell Czech Republic a.s., Digitální garáž
od Google, Chytilová & spol., patentová kancelář, s.r.o., Zastoupení
Evropské komise v České Republice, České Radiokomunikace a.s.,
Nanopharma a.s., MIBCON a.s., Velvyslanectví Nizozemského
království, ZEERAT, Hub, s.r.o. a IMPER CZ, s.r.o..
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Více informací o Týdnu inovací naleznete na webových stránkách
http://www.tydeninovaci2016.cz.
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