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Čistá a chytrá doprava
Už jste se svezli elektromobilem? Co můžete očekávat od chytrého auta? Jak 
bude vypadat doprava v blízké budoucnosti? A budeme na to vůbec mít? 
Ve spolupráci s partnery z oblasti energetiky, automobilového průmyslu, ICT 
a lídry v zavádění šetrných technologií v dopravě připravujeme bohatý dopro-
vodný program na téma e-mobility včetně přednášek, interaktivního vystavení 
technologických exponátů, možnosti změřit si uhlíkovou stopu vlastního život-
ního stylu a samozřejmě možnosti osobně si užít čistou a chytrou jízdu. 
Významným hostem festivalu bude Kurt Sigl, přední německý odborník na 
e-mobilitu. 
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Žít a nechat žít
Víte, že se mezi ohrožené druhy nově zařadila žirafa? Co se stane, když vyhynou 
včely? Kolik úsilí stojí zachránit ohrožený druh a jak taková záchrana vypadá? 
Co se může lidstvo naučit od exotických zvířat? 
Ve spolupráci s partnery připravujeme doprovodný program na téma zacho-
vání rozmanitosti živočišných druhů formou přednášek, diskuzí a ukázek práce 
se zvířaty, která je založená na důvěře a pozitivním vztahu. V plánu je také 
sázení stromů, ukázka plavání s lachtany v režii světových špiček v oboru či 
ukázka jak cvičená zvířata mohou pomoci v boji proti pytláctví a pašeráctví. 
Těšíme se na významné hosty festivalu Thada Lacinaka, špičkou v oboru tréninku 
exotických zvířat a průkopník využívání této metody ve školách a firmách, Gab-
by Harris, která inovativním způsobem přispívá k záchraně tučňáků, a Františ-
ka Šusty, světově uznávaného odborníka na modifikaci poškozujícího chování 
u zvířat. 

Vzdělávání pro budoucnost
Je robotizace a digitalizace hrozbou nebo příležitostí? Připraví současný 
vzdělávací systém naše děti na budoucnost? 
Se vzdělávacími institucemi a nejvýznamnějšími zaměstnavateli připravujeme 
doprovodný program přednášek o využití lidského potenciálu, rozvoji lidských 
schopností a směrech vzdělávání, které bude uplatnitelné na trhu práce ve 
Smart době, kdy člověk bude nahrazen robotem a spousta hmotných věcí 
bude již pouze virtuální. 
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ZÁŠŤITU NAD FESTIVALEM PŘEVZALI:


