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Stěhování, nové prostředí, neznámý jazyk 

a byrokratické překážky mohou ze začátku 

zkomplikovat život každému. Jak najít bydle-

ní, přehlásit vodu, plyn a elektřinu? Kam dát 

děti do školky? Kde najít anglicky hovořící 

zubařku? Jak zaregistrovat vozidlo? Kdo mi 

otevře zabouchnuté dveře s klíčem v zámku 

zevnitř? To jsou všechno otázky, které mohou 

v Brně žijící cizinci řešit hned po svém pří-

jezdu a se kterými jim jejich nový zaměstna-

vatel často nemá síly pomoci. Proto občanské 

sdružení Brnopolis provozuje s fi nanční pod-

porou města Brna Brno Expat Centre (BEC), 

jehož konzultační kancelář dokáže mnohé 

otázky zodpovědět a cizincům asistovat. 

Brno Expat Centre funguje téměř tři roky a za 

dobu svého působení jej kontaktovalo mnoho 

zahraničních zaměstnanců pracujících v Brně 

v mezinárodních fi rmách, jakými jsou např. 

Red Hat, Lufthansa, Infosys, Dixons, Pixma-

nia, Honeywell, AT&T, IBM a další. V part-

nerských fi rmách dokonce konzultanti BEC 

pořádají pravidelné uvítací semináře pro nově 

příchozí zaměstnance a jsou klientům k dispo-

zici přímo na pracovišti. Díky podpoře města 

Brna a partnerských společností mohou vyu-

žívat individuální klienti základní služby BEC 

zdarma. BEC má však i svůj speciální program 

pro místní fi rmy, které mohou využít centra 

k cílené propagaci svých služeb pro cizince. 

Brno Expat Centre je postaveno na odbor-

nosti a zkušenosti konzultantů, kteří sami 

působili dlouhodobě v jiné zemi a vědí, jaké 

to je být cizincem v neznámém prostředí. 

Dnes má centrum tři zaměstnance a dalších 

pět specializovaných konzultantů komuni-

kujících anglicky, francouzsky a německy. 

Konzultanti jsou připraveni předat cizincům 

praktické informace a pomoci v kontaktu 

s úřady a místními službami.

Další z nezastupitelných aktivit Brno Expat 

Centre je příprava odborných seminářů a spo-

lečenských neformálních setkání, kterých 

centrum již uspořádalo desítky. K vybraným 

tématům typu bydlení, lékařská péče, jazyko-

vé kurzy, podnikání, daně a spoření jsou při-

zváni experti z veřejné správy i soukromého 

sektoru, kteří v angličtině vysvětlují obecná 

pravidla a odpovídají na konkrétní dotazy.  n

Jan Kopkáš

Masarykova univerzita dostane do proná-

jmu bývalé kino Scala. Smlouvu o nájmu 

schválila rada města ve středu 17. dubna. 

Hlavním účelem pronájmu je provozování 

akademické, vzdělávací a kulturní činnosti 

nájemce včetně provozování kina. Prosto-

ry budou rovněž sloužit pro přednáškovou 

a výukovou činnost. Jedná se o prostor 

o celkové výměře 1 527,54 m2 za dohodnuté 

nájemné 1 830 000 Kč/rok na dobu určitou 

do 31. prosince 2033. 

„Poté, co město muselo uzavřít kino Scala 

z fi nančním důvodů a pro malý zájem ve-

řejnosti, bylo zahájeno jednání o možném 

využití tohoto centrálního prostoru pro stu-

dijní a kulturní projekty Masarykovy univer-

zity. Jsem rád, že jsme našli s univerzitou 

společnou dohodu a musím říci, že město 

bude v maximální míře podporovat využití 

tohoto významného prostoru,“ řekl primátor 

města Brna Roman Onderka.

„Završení jednání o pronájmu kina Scala 

považuji za jeden z příkladů dobré spolu-

práce univerzity s městem Brnem. Univer-

zita získá v centru Brna multifunkční sál 

s velkou kapacitou, který dosud postrádala. 

Kulturní veřejnost města pak neztratí ki-

no s dlouhou historií, které bude přinášet 

fi lmové zážitky překračující hranice pouhé 

komerční zábavy,“ doplnil rektor Masary-

kovy univerzity Mikuláš Bek.

V rámci nájemní smlouvy dojde rovněž k ně-

kterým stavebním úpravám, a to ve dvou eta-

pách. V první etapě Masarykova univerzita 

hodlá provést úpravy nutné k znovuobnovení 

provozu kina a další potřebné drobné sta-

vební úpravy. V druhé etapě se uskuteční 

kompletní rekonstrukce do podoby multi-

funkčního sálu s využitím pro přednášky, vý-

uku, projekci kina, konference, akademické 

a společenské akce.  n
Zdroj: MMB

Město pronajme Scalu Masarykově univerzitě

Kdo pomáhá rostoucímu počtu 
kvalifikovaných cizinců v Brně?

Brněnské univerzity a firmy zaměřené na výzkum, vývoj a outsourcing služeb 
na zpracování dat přitahují do města nové zaměstnance, stále častěji i ze 
zahraničí. Firmy působící na globálním trhu potřebují odborně a jazykově 

vybavené pracovníky a český trh jich nedokáže nabídnout dostatečný počet. 
Nově příchozí ex-patrioti mají jen krátkou dobu na to, aby se v novém 

prostředí rozkoukali, a brzy musí začít fungovat na plný výkon. 
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Lidé v Brno Expat Centre (zleva): 
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