
IV. setkání Brněnského kulturního parlamentu 
 

 

Zadání pro stůl č.  

 

V každém bloku u každého stolu si skupina určí jednoho zapisovatele, který bude zapisovat výsledky 

diskuze na flip chart. V rámci diskuze se snažte dát jeden druhému prostor, k tomu vám pomůže i dlouhá 

červená tužka, kterou si můžete předávat slovo. 

 

Práce u stolů začne spuštěním časomíry. Poté budete mít přesně 20 minut na společnou práci - čas 

uvidíte běžet na plátně. Mezi bloky budete mít přesně 5 minut na přesun k dalšímu stolu dle vaší volby.  

V průběhu společné práce jsme nestanovili žádnou pevně danou přestávku. Je tedy na každém 

účastníkovi, účastnici, kdy se rozhodne, že se zajde občerstvit a kdy se zase přidá do společné práce. 

 

Obsahová náplň společné práce 

 

Ze společně vytvářených výroků o Brně v roce 2050, SWOT analýz, návrhů vizí a dalších podkladů jsme 

abstrahovali základní oblasti budoucího strategického dokumentu, jejich stručný popis a obsah.  

 

Nástin obsahu vidíte na přiložené mentální mapě.  Nyní jej ale necháme stranou a zaměříme se na 

kolektivní vyjasnění vybraných pojmů, otázek a dilemat, které se s oblastmi pojí. Potřebujeme zmapovat, 

jak uvedené otázky / dilemata / témata vnímá brněnská kulturní scéna, abychom na nich mohli stavět 

strategický dokument. Nejde o akademické, odborné či filozofické definice, ale o to, jak daným pojmům 

rozumíte vy - aktéři kulturní scény - a v jakém smyslu je používáte. 

 

 

KVALITA 
Brno bude v roce 2050 charakteristické kulturní a kreativní scénou špičkové evropské (světové?) kvality 

postavené na potkávání tradic a inovací a prostupující všemi oblastmi života ve městě.  

 

1) Do jaké míry by měla být brněnská kultura orientována na inovaci? 

 

● Jaký má být poměr mezi inovativností (avantgarda, současná umění, nová média atd.) a 

tradičností  brněnské kultury? 50:50? Jiný poměr? 

● Mělo by se toto rozdělení odrazit i v podpoře (finance, propagace) ze strany města a jak? 

● Mohou inovativnost a tradice v kultuře koexistovat vedle sebe? Mohou se prolínat? Jak? 

● Má-li být brněnská kultura lehce rozeznatelná za jeho hranicemi, musí si město “vybrat” mezi 

tradicí a inovací? 

 

2) Jak by měla fungovat páteřní síť zřizovaných organizací? 

 



● Jak by podle vás mohlo vypadat ideální nastavení páteřní sítě zřizovaných organizací v roce 

2050? (ideál) 

● Jaké role by tyto organizace měly hrát? Kdo je má definovat a kdo jejich naplňování kontrolovat?  

● Jak upravit stávající nastavení (dané legistalitvním omezením) do roku 2025? (za předpokladu 

nezměněného statusu příspěvkových organizací). Jaké role by zřizované organizace mohly hrát v 

tomto případě? 

 

RENOMÉ 
Brněnská kulturní a kreativní scéna bude v roce 2050 dobře známá za hranicemi města i země a obraz 

(image, renomé, reputace) města bude založen na špičkové kultuře. Brno bude výrazným kulturním 

bodem na mapě (Střední) Evropy. 

 

3) Do jaké míry má být obraz Brna za jeho hranicemi definován kulturou? 

● Má být kultura podobným znakem Brna jako věda a výzkum, IT sektor, Velká cena či veletrhy?  

● Má dokonce stát nad nimi /soupeřit s nimi? Nebo mohou být všechny zmíněné znaky vč. kultury 

propojeny?  

● Má se Brno ucházet o titul Evropského hlavního města kultury v roce 2028? 

 

4) Co nebo kdo by měl být kulturní značkou charakterizující Brno? 

● Co by mělo být touto značkou? (design centrum, kreativní město, kulturní město, Janáček, 

město hudby, DNA jako značka Brna, využití herního průmyslu v dalších kulturních odvětvích) 

● Jak bude tato značka sloužit pro prezentaci Brna směrem ven? 

 

 

KOMFORT 
Všem skupinám obyvatel (vertikálně i horizontálně) bude v roce 2050 dostupná jak kultura ke 

konzumaci, tak možnosti vlastní produkce. Kultura bude pravidelně oživovat veřejná prostranství a 

informace o veškerých kulturní akcích budou přehledně a jednoduše dostupné všem obyvatelům a 

návštěvníkům. Obyvatelé budou schopni rozeznat a vyžadovat kvalitu. 

 

5) Centralizovat  nebo decentralizovat městskou správu kultury? 

● Jaký by měl být poměr mezi správou kultury na úrovni celého Brna a správou na úrovni 

městských částí? 50:50? 80:20? 

● Jaké jsou důvody pro převažující centralizaci? 

● Jaké jsou naopak důvody pro decentralizaci? 

● Jaké pravomoci by měly být převedeny na městské části, aby byl posílen kulturní život v 

městských částech? 

 

6) Jak zajistit bezbariérovou kulturu? 

● Jaká míra bezbariérovosti v kultuře má být cílem?  



● Má být kultura také dostupná nízkopříjmovým skupinám?  

● Co vnímáte jako největší překážku k tomu, aby vaše organizace mohla být bezbariérová 

(sociálně, jazykově a fyzicky)? 

● Jaké nástroje byste uvítali pro rozšíření bezbariérovosti (sociálně, jazykově a fyzicky) kultury v 

Brně? 

 

SOUŽITÍ a DEMOKRACIE 
Brněnská kultura bude postavena na principech participace, vzájemného respektu, soužití a prolínání 

různých kultur (ve smyslu subkultur i etnických a národnostních kultur, náboženství). Bude vědomě 

podporována a ceněna kultura a kreativní aktivity s důrazem na emancipační, demokratizační a sociální 

soudržnost posilující prvky.    

 

7) Jak by měl v dlouhodobém výhledu fungovat Brněnský kulturní parlament? 

● Potřebuje brněnská kultura instituci / platformu … typu Brněnského kulturního parlamentu? 

● Má se jednat o strukturu nezávislou na městské správě? Jak v takovém případě zabezpečit 

přenos informací, požadavků, návrhů... vůči městské administrativě? 

● Má být BKP naopak vnitřním orgánem městské administrativy? Jak v takovém případě 

zabezpečit jeho nezávislost, odolnost vůči politickým tlakům a zájmům? 

● Mohla /měla by takováto platforma mít role, které dnes zastává Komise pro kulturu RMB, 

hodnotící komise grantového programu apod.? Pokud ano, za jakých předpokladů/podmínek? 

● Jaká by měla být organizační struktura BKP? Měl by mít volené /zastupitelské orgány? Měl by 

mít své komise? Jaké? Proč? 

 

8) Do jaké míry by měla kulturní politika aktivně podporovat kulturní diverzitu?  

● Do jaké míry má kulturní politika akcentovat podporu soužití různých kultur, etnik a 

náboženství? 

● Má to být explicitním tématem kutlurních projektů/aktivit, nebo naopak neustále přítomným 

kontextem/podtextem všech kulturních aktivit ve městě?  Lze v tomoto ohledu identifikovat 

nějakou míru, poměr? 

● Jakým způsobem by kulturní politika podporu diverzity a soužití mohla / měla reflektovat? Jaké 

nástroje používat? 

● Má být spíše podporováno soužití různých kultur vedle sebe, nebo jejich promíchávání, 

vtahování jednotlivých aspektů do společného mixu? 

 

HODNOTY kulturní politiky 
9) Na jakých hodnotách by měla být kulturní politika postavena? 

● V souvislosti s přípravou kulturní politiky pracujeme s následujícími hodnotami: otevřenost, 

transparentnost, participace, dostupnost, kvalita, avantgarda, inovace, reflexe, experiment, 

tolerance, respekt. Chybí zde nějaká zásadní hodnota? Nebo naopak přebývá a má být 

vyškrtnuta? 



● Shodnete se ve skupině na významu těchto hodnot? 

● Je možné je řadit dle důležitosti? 

● Je možné v jednotlivých hodnotách označit míru do jaké by měly být naplňovány? (například “na 

škále 1-10 mezi uzavřeností a otevřeností volíme 8…) 


