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Odpověď na takovou otázku je pro mě popravdě docela jednoduchá. Z principu o 

stejném jako je Brno dnes, byť s malými změnami. Strávil jsem dva roky svého 

života v Praze a tak jsem asi ideálním člověkem pro nějaké to srovnání. Jistě, Brno se 

Praze nemůže z nějaké kulturního hlediska asi příliš rovnat. Praha je ,,srdcem 

Evropy“ a je to nádherné město. Ovšem zkoušeli jste se na Prahu podívat někdy i z 

pohledu jiného, než pohledu turisty? Když kouknete pod pokličku, uvědomíte si, že 

byť je centrum Prahy plné lidí. Jeho, abych to řekl nějak vznešeně, duše, je dávno 

mrtvá. 

 

Brno je pravým opakem a slibuji, že je to naposledy co tyhle dvě města porovnávám. 

Brno zkrátka žije a centrum je jeho srdce. Když přijedete v pátek do Brna, na 

Svoboďáku se bude zrovna dost možná konat jedna z mnoha akcí. Jedna z akcí, které 

dávají smysl, mají tradici a schází se nich lidé, kteří jdou z práce, studenti i cizinci, 

kteří nasávají atmosféru Brna mezi místními. Pokud vejdete do hospody nebo 

vinárny, narazíte na plné stoly usměvavých lidí všech věkových kategorií, profese i 

původu. Možná to pro nás zní až samozřejmě. Ale příklady z jiných měst, dávají 

jasně najevo, že to tak samozřejmé není. Málokde je centrum tak živé a v tak 

přirozené symbióze mezi mladými, starými, turisty... a tak bych mohl pokračovat 

donekonečna, jako právě u nás. To je tedy rozhodně odpověď na první otázku. Přál   

bych si, aby Brno bylo stále tak soudržné, přátelské a tolerantní město, které je 

sebevědomé, má svou identitu a kulturu a může být příkladem jiným. 

 

Na druhou stranu má Brno pochopitelně i své stinné stránky. Mrzí mě, že i v roce 

2019, Brnu stále chybí dostatečná infrastruktura s Vídní, Bratislavou, ale i dalšími 

městy Evropy. Bylo by skvělé, kdyby se Brno podařilo více propojit se zbytkem EU. 

Vzhledem k poloze Brna je to škoda, protože polohou má velký potenciál a 

spolupráce s dalšími evropskými regiony je pro Brno velkou příležitostí. Vídeň 

navštěvuje mnoho turistů, má velké letiště i skvělou ekonomiku a pro rozvoj Brna by 

bylo úžasné, kdyby se podařilo zlepšit spojení i spolupráci s tímto městem. Ostatně, 

jsme si historicky i kulturně blízcí. Odjakživa bylo Brno nazýváno ,,předměstím 

Vídně“ a to je další důvod proč by jsme budoucnost měli vidět ve společné Evropě. A 

snad, nejen s Vídní, budou Brno v budoucnu propojovat rychlovlaky i dálnice.  

 

Před nedávnem jsem narazil na zajímavý nápad na rozvoj brněnského letiště, který 

mě nadchnul. V zásadě jde o myšlenku, že by se brněnské letiště mohlo v budoucnu 

stát takovou menší zálohou pro to vídeňské. Podobným směrem se teď vydává i 

letiště v Pardubicích, které pro změnu spolupracuje s letištěm v Praze a není to nic 

neobvyklého ani ze světa. Pokud by Brno mělo s Vídní dostatečnou infrastrukturu, 

návštěvníci by se do Vídně mohli dostat za méně než hodinu. Je to trend, kterým se 

vydalo více světových měst a pro Brno by to byl skvělý krok k rozvoji. Ovšem přijde 

mi, že se spolupráce s naším jižním sousedem pořád trošku bojíme. U starší generace 

to i dovedu pochopit. Ovšem my, generace, která teprve nastupuje na scénu, by jsme 



měli být dost odvážní na to abychom řekli: ,,Ano, tohle je cesta, kterou chceme, aby 

se náš region vydal.“ 

 

Z pohledu některých lidí je Brno pořád někde na periférii, příliš daleko od Prahy i od 

všeho důležitého. Ovšem časy, kdy si státy hráli pouze na svém písečku, už jsou 

dávno pryč. A je hlavně na nás, Brňácích, abychom město vtáhli více do centra 

evropského dění. Abychom trvali na propojení s Evropou a neohlíželi se stále jen do 

hlavního města. Protože nikdo jiný to za nás neudělá. V tomhle ohledu mě mrzí, že je 

Česká republika poměrně dost centralistická, protože mi přijde že v Brně vlastně ani 

nemáme moc příležitostí, jak toho dosáhnout. Ale přesto věřím, že pokud budeme 

dostatečně aktivní a budeme se zajímat o veřejné dění, dosáhneme toho co chceme a 

posuneme Brno tím správným směrem. Ostatně, je to přeci naše město. 

 

Dále bych si přál, aby se Brnu podařilo zrenovovat autobusové nádraží na Zvonařce a 

aby se stalo místem, které bude Brno propojovat s celou Evropou, které bude mít 

moderní terminál a kde se lidé budou cítit bezpečně. Teď to bohužel neplatí a je to 

rozhodně jedno ze slabých míst současného Brna. 

 

Dále bych chtěl, aby bylo Brno městem, které bude férové k lidem, kteří se dostali do 

potíží a kde lidé nebudou mít strach z budoucnosti. Na tuhle cestu se Brno vydalo pár 

let nazpět skvělou politikou sociálních bytů. Bohužel, teď se rozhodlo z 

nepochopitelných důvodů z této cesty trochu odklonit a já mám obavu, že v tomhle 

ohledu není Brno na té správné cestě. Nicméně věřím, že se radní vrátí k rozumu a že 

se město na tuhle cestu vrátí. 

 

Otázkou nejsložitější, je bezpochyby ta poslední. V Brně je totiž stále co vylepšovat, 

ale že by mu mnoho chybělo, to si zase nemyslím. Nicméně jedna z věcí kterou Brno 

nemá, je rozhodně fotbalový i hokejový stadion, na kterém by se mohli konat 

mezistátní zápasy a měl by velikost, odpovídající zájmu Brňáků o sport. Pokud tedy 

mám říct, co Brno vůbec nemá a mělo by mít. Pak je to právě tohle. Protože fotbalová 

reprezentace nemůže v Brně hrát už mnoho let a mistrovství světa v hokeji se musí 

konat v Ostravě. A to je pro Brno velká škoda a další oblast, kde podle mého názoru, 

město mrhá svým potenciálem.  

 

Jaké Brno si tedy přeji? Zkrátka Brno, které bude zdravě sebevědomé, úspěšné a bude 

o něm slyšet v celé Evropě. Ale především, aby bylo pořád tak fajn, jako je teď! 


