
 

 

 

 

 

 

Regionální workshop projektu „Můžeš to změnit“: 

Brno-město 
 

Datum, čas a místo: 10. 1. 2018, 9:00 – 15:00; Rytířský sál, radnice města Brna, 

Dominikánské nám. č. 3 

 

Účastníci participující na stanoviscích: 

• mladí lidé (studenti SŠ) 

• osoby s rozhodovací pravomocí: Michal Doležel, zastupitel Jihomoravského 

kraje; Ondřej Hýsek, zastupitel MČ Brno – Královo Pole; Jaroslav Kacer, 

náměstek primátora města Brna; Jana Pejchalová, radní Jihomoravského kraje 

pověřena zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti školství a sportu; 

Jaroslav Suchý, radní města Brna pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy; 

Jan Vitula, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje 

 

Typ výstupu: společná stanoviska mladých a osob s rozhodovací pravomocí z diskuse o 

problémech, které identifikovali sami účastníci semináře (problémy v obci, ve které 

žijí/studují) 

 

Počet osob:  

• 13-30 let: 24 studentů z Brna a okolí 

• Počet osob s rozhodovací pravomocí: 6 

 

Problémy identifikované mladými účastníky na úrovni obce (a společná stanoviska k 

řešení vybraných problémů, která mohou být dále rozpracována jako projekt):  

• Podpora mladých umělců – Prezentace nové generace (#PNG) – cílem je vytvoření 

stabilního prostoru pro prezentaci dovedností, podpora osobního setkávání a 

bezplatné kultury. Kvalitní mladí umělci nemají důstojné podmínky pro veřejnou 

prezentaci a neexistují možnosti podpory, dlouhodobějšího sledování a účasti 

většího počtu lidí. Mělo by být vybudováno veřejné místo s podiem (a pianem) pro 

vystupování. Vzniknou i webové stránky s informacemi a rozpisem. Toto místo by 

mělo být frekventované, ale zároveň klidné. Sloužilo by každému, kdo by se chtěl 

jakkoliv umělecky vyjádřit.  

• Zadržení vody v krajině – projekt je zaměřen na revitalizaci říčky Šatavy (v katastru 

obce Hrušovany u Brna). V rámci projektu by mělo dojít postupně k: oslovení povodí 

se žádostí o spolupráci na projektu; identifikaci vlastníků půdy a oslovení obce; 

vlastníci by byli osloveni s nabídkou odkupu, směny, pronájmu; připravena by měla 

být projektová dokumentace revitalizace (ve spolupráci s povodím); následně by 

došlo k realizaci samotného projektu s využitím dotačních zdrojů; projekt bude 

následně monitorován a výsledky jeho realizace budou zhodnoceny. 

 

 



 

 

 

 

 

 

• Projekt Enjoy Brno usiluje o vizuální změnu prostředí – zatraktivnění centra města 

pro turisty. Problémem je malé povědomí o Brně, špatný stav památek a nekvalitní 

expozice v některých z památek. Turisté tak často preferují Prahu. Situaci by měla 

zlepšit: 1) audiovizuální propagace v Brně, Praze, ve Vídni (na náměstích, letištích a 

nádražích); 2) památky by měly být rekonstruovány; 3) Expozice v památkách by 

měly být modernizovány – i díky větší spolupráci mezi institucemi a jednotlivci. 

Výsledkem by měla být větší návštěvnost památek; zlepšení jejich stavu a kvalitnější 

expozice v památkách. 

• Projekt Jedinečná podoba Brna se soustředí na navigaci, městský mobiliář a 

označení provozoven. V Brně je nedostatečná navigace pro turisty. Měla by být 

vypsána soutěž na vývojáře aplikace, která by pomohla s orientací ve městě. Vývoj 

aplikace by mohl být placen z rozpočtu města. Aplikace by měla být propagována na 

billboardech, ale i v on-line prostoru. 

• Zlepšení image městské policie (v Brně) – Proč respektovat Městskou policii 

Brno? – veřejnost by měla být lépe informována o práci městské policie (statistiky 

pomoci, jaké oběti jejich práce přináší a jaký je společenský přínos MP). Informování 

by mělo probíhat prostřednictvím propagačních panelů, kalendářů s popsanými 

příběhy, videa v čekárnách, texty ve zpravodajích a v MHD atd. 

 

Další problémy identifikované mladými účastníky semináře na úrovni obce: 

• Větší akcent na renovaci panelových domů – rozvoj zvláštních dotačních programů  

• Efektivnější řešení problematiky bezdomovectví – např. automat s první pomocí pro 

bezdomovce 

• Více by mělo být zdůrazňováno na co mohou být občané (města) hrdí 

• Zábradlí mezi nástupišti u brněnského hlavního nádraží 

• Autobusy ve špatném technickém stavu (jezdící do obce Blučina) 

• Podpora mladých umělců – zřízení pódia a veřejného prostoru 

• Rozšíření klavírů v ulicích města 

• Vznik zvláštní zdi/parku pro grafity 

• Oprava vybavení a čekáren na nádražích a zastávkách a jejich monitoring (chránící 

před poškozením vandaly) 

• Zastřešení autobusových zastávek – Rajhrad, Tišnov a Blansko 

• Větší podpora energeticky úsporného a pasivního bydlení 

• Příliš vysoké jízdné v Jihomoravském kraji 

• Vznik veřejného stanoviště první pomoci 

• Častější autobusové spojení na Břeclavsku o víkendech 

 


