
VIII. setkání Brněnského kulturního parlamentu 

25. 6. 2019 – Moravská galerie 

___________________________________ 

Kreativní fórum (přepis myšlenek účastníků): 

 

1) Zkuste si představit, co velkého a úžasného by se mohlo stát a přihodit Brnu v rámci 

kandidatury či samotné realizace Evropského hlavního města kultury? (nedržte se při 

zemi) 

 - zruší se Ignis Brunensis 

 - dostavění dálnice na Vídeň 

 - cyklostezka do Vídně 

 - dobudování reprezentativního nádraží evropského formátu 

 - více leteckých linek do a z Brna 

 - méně leteckých linek do a z Brna 

 - Hyperloop – vysokorychlostní transportní systém (Praha-Brno-Vídeň-Bratislava) 

 - lidé si budou moci dovolit a pořídit kvalitní bydlení 

 - lidé ze zahraniční se budou chtít do Brna stěhovat nejen kvůli práci, ale také kvůli 

životnímu stylu a způsobu života 

 - brněnský Bronx nebude gentrifikovaný (viz gentrifikace vyloučených lokalit) 

 - získání prestiže bez přetlaku turistů 

 - „Brno by se mohlo stát Prahou“ 

 - Brno by se mohlo stát východiskem pro turisty, kteří se zabývají architekturou 

 - méně nevzhledných reklam po městě 

 - ochota lidí starat se s citem a parky, domy, zeleň atp. 

 - uvědomělí Brňané (citliví pro kulturu, vzdělání, ekologii, sociální oblast atp.) 

 - obnova historického Starého Brna 

 - vzdělávání občanů 

 - více propojená spolupráce větších oborů 

 - z prostor BVV udělat filmová studia k pronájmům 



 - koncepční přístup (např. Strategie kultury) rozvíjející vše hodnotné (ve všech 

oblastech, architektura, Káznice na Cejlu, Králíkovo divadlo, Orlova Líšeň) 

 - Brno sociální, citlivé, solidární, ekologické, zelené s trávou, hmyzem, vodou, motýly, 

pavouky a bez CO₂ 

 - více práce s oceněním UNESCO (kreativní město hudby, Paměť světa, Janáček Brno, 

více se angažovat v UCCN viz kreativní síť UNESCO) 

 - kvalitní kreativní centrum pro Brno (Káznice) 

 - nový koncertní sál 

 - nová víceúčelová hala pro Brno (hokej, koncerty, festivaly) 

 - Brno bude mít vlastní velký festival, který budou organizovat Brňané 

 - dokončené JKC (Janáčkovo kulturní centrum – přitáhne evropské publikum a světové 

umělce s vysokým standardem) 

 - realizace Strategie pro kulturu viz Akční plán 

 - vytvoření ateliérů pro výtvarné umělce 

 - čistá Brněnská přehrada 

 - více exteriérových míst pro kulturní akce 

 - Brno City Center, Food festival s opravdovým jídlem, Cyclovia 

 - Vyvést částečně nad povrch řeku Ponávku a etablovat místo pro kulturu ve veřejném 

prostoru 

 - na místě původní Ponávky vybudovat muzeum Undergroundu 

 - jednotlivé skupiny obyvatel Brna se sebe navzájem přestanou bát, protože se 

skutečně potkají a poznají 

 - do Brna by mohly přesunout své centrály mnohé světové firmy a společnosti, např. 

Japonské či Izraelské   

 - Brno bude sledovat 600 milionů očí z celé Evropy ba i Planety 

 

2) Co byste považovali za ztrátu a neúspěch v případě, že by Brno s přihláškou a 

projektem EHMK 20208 neuspělo? Co by se mohlo totálně pokazit? Co by se stalo 

v případě neúspěchu? 

 - nic (i cesta, která končí prohrou a neúspěchem, má smysl – i cesta je cíl)! 

 - vyhozené peníze oknem 

 - marně vynaložené úsilí, ztracená příležitost se zviditelnit 



 - změna kurzu po volbách (po volbách by mohla nastat změna v preferencích nové 

koalice a projekt zastavit) 

 - konec spolupráce těch českých měst, které by proti sobě kandidovali na EHMK 

(rozhádanost a řevnivost) 

 - riziko nedokončení projektu/projektů na základě změny/záměny lidí v týmu, kteří na 

projektu pracují/pracovali 

 - ztráta energie vynaložené do projektu 

 - hrozba ztráty sebevědomí města Brna v případě neúspěchu 

 - riziko, že proti sobě budou různé skupiny aktérů v rámci Brna 

 - malé nebo žádné propojení zřizované a nezřizované kulturní scény v Brně 

 - ztráta mezinárodní spolupráce a propojenosti (kreativní evropská či partnerská 

města) 

 - řevnivost, konkurence a nepřátelství (lidí, kulturních aktérů, umělců, veřejnosti, 

partnerských měst či rozličných institucí v rámci města i kraje) 

 - ztráta investice do kultury (financované i nefinancované, během kandidatury i po ní) 

 - snížení či ztráta prestiže spojené s EHMK 

 - více „rozkopané“ Brno 

 - příliš mnoho peněz a investic do budov a infrastruktury 

 - umělé přizpůsobení kulturní identity města 

 - ztráta kreditu politiků, kteří investovali zdroje a energii tímto směrem 

 - v očích veřejnosti by mohla utrpět pověst lidí, kteří na projektu EHMK pracovali 

 - neúspěch by byl, kdyby nastartované procesy (související se snahou o EHMK) zastavily 

jen proto, že Brno v soutěži neuspělo 

 - neúspěch by se dostavil, kdyby městu šlo jen o titul a nikoliv o podstatu (viz chybná 

motivace města) 

 - neúspěch by se dostavil, kdyby iniciativa nešla „zezdola od lidí“ a kdyby kandidaturu 

Brna na EHMK nevzali běžní lidé za svou 

 

3) Co podle Vás Evropané neví a neznají o Brně, o životě v něm i v JM regionu? Co by 

Evropa měla o Brně znát, s jakými tématy si Brno spojovat? 

 - vlastní jazyk/dialekt (viz „brněnský hantec“) 

 - Mozart (nejstarší funkční klasicistní divadlo) 



 - elektrifikace Mahenova divadla 

 - „do Brna se lze dostat vlakem“ (i přes problémy s nádražím v Brně) 

 - multikulturní historie Brna  

 - v Brně se narodil Kurt Gödel, Fuchs, Janáček, Hrabal 

 - poledne je v 11 hodin 

 - nejen vila Tugendhat, architektonický funkcionalismus 

 - bohaté lidové tradice 

 - „kolébka start-upů a IT firem“ (Silicon valley, kybernetické centrum) 

 - historické zemské hlavní město, které má tomu odpovídající kulturu, architekturu, a 

společenský život 

 - trojúhelník Brno – Vídeň – Bratislava  

 - že Brno existuje 

 - ex-metropole textilního průmyslu 

 - ex-metropole ovocnářství a zahradnictví (první centrum, instituce a školy v Rakousku-

Uhersku) 

 - metropole vinařské oblasti 

 - více možností hudebního vzdělání a specializace 

 - moc, moc škol a studentů všeho druhu 

 - kulturní rozmanitost ve všech oblastech 

 - Brno je kosmopolitní 

 - máme skvělou barovou a kavárenskou kulturu, dobré gastro služby 

 - úžasné okolí Brna (hlavně Brněnská přehrada, Moravský kras, Pálava) 

 - Brno kreativní město hudby UNESCO 

 - znalostní a inovační region 

 - skvělá opera – viz Janáček Brno 

 - město velkých a odvážných gest (vynálezci, umělci, architektura, divadlo, sochy, 

zbourané hradby, herní průmysl atp.)  

  

4) Jaké oblasti života mají v Brně a v JM regionu opravdu evropský rozměr a kontext?   

Je něco takového, co nemá Praha, Bratislava ani Vídeň, ale Brno ano? 

 - okolí Brna (významný Moravský kras a Stránskou skálu) 



 - zajímavé lokality v blízkosti (vinařská oblast jižní Moravy – „Moravské Toskánsko“) 

 - pouze v Brně je poledne v 11 hodin (viz historie) 

 - málo turistů (což je příjemná výhoda a potenciál) 

 - židovská, německá a slovanská historie 

 - kritický pohled na minulost města (viz snaha vyrovnat se s minulostí) 

 - Brno přezdíváno „Silicon Valley“ (viz IT, vývoj, start-up, inovace, campus) 

 - Brno kreativní město UNESCO – město hudby 

 - tradice jazzu, „undergroundu“, alternativní hudební scény 

 - špičkový festival Janáček Brno 

 - specifický smysl pro humor 

 - Moto GP 

 - elektronové mikroskopy, cyber … 

 - RIS (úspěšná Regionální Inovační Strategie) 

 - centrum vědy a výzkumu 

 - menší město s 8 univerzitami 

 - start-up KIWI.com (firma prodávající letenky) 

 - Gregor Mendel (zakladatel genetiky) 

 - nová architektonická studia (Chybík Krištof) 

 - světová funkcionalistická architektura 

 - objevitel kontaktních čoček 

 - bohatá a dlouhá tradice mučení (viz útrpné právo) 

 - hrad Špilberk (klíčové místo zrození Italské státnost) 

 - významné multikulturní prostředí bez větších problémů a potíží 

 - jihomoravský region s množstvím památek, hradů a zámků 

 - zajímavé podzemí města 

 - folklor jižní Moravy 

 - střední město, malé centrum (všude je to blízko – na místa i k lidem) 

 - Měsíc autorského čtení 

 - obzvláště vysoký standard v gastronomii 



 - velká rozmanitost kulturních a sociálních aktivit na poměrně malém prostoru 

 - město není okoukané (viz málo turistů, není přecpané turisty) 

- obrovská plocha pro výstavnictví (viz BVV) 

- středobod střední Evropy (všechny okolní metropole v blízkosti a dostupné) 

- IDS JMK (přátelská doprava + lodní, také viz noční rozjezdy) 

- BAM.BRNO.CZ 

- Brno bylo za Rakouska-Uherska prvním městem, kde vznikly ovocnářské a 

zahradnické školy a instituce (každý svatebčan té doby, musel zasadit sedm ovocných 

stromů – jak progresivní a významný odkaz pro současnost) 


