
„Vaše země se nachází stejně jako ostatní země v kulturní situaci,
která je často radikální výzvou pro víru, a tedy i pro naději. 
Člověk se musí zachránit před zlem, které postihuje ducha. 
A zachránit jej může jedině Bůh.“ Z homilie B XVI. v Brně

Město Brno a Jihomoravský kraj hostily hlavu katolické církve poprvé ve své historii – a s velkým úspěchem. Oba partneři se na zdárném
průběhu návštěvy Svatého otce podíleli jak finančně, tak personálně a materiálně.

Pochvalu sklidilo bezchybné fungování kyvadlové dopravy svážející poutníky z centra města na letiště. Mimořádnou dopravní službu
financovalo město Brno. Tak rozsáhlá a významná akce by také nemohla proběhnout v klidu bez intenzivního nasazení Městské 
policie Brno, která zajišťovala bezpečnost účastníků a dopravní opatření. I přes především duchovní poslání papežské návštěvy bylo
nutné zabezpečit i záležitosti navýsost světské, jako je vybavení areálu a přilehlého okolí sanitární technikou (mobilní toalety, zdroje
vody) a odpadovými nádobami. To vše opět zajistilo město Brno.

Pozadu ovšem nezůstal ani Jihomoravský kraj. Díky němu mohli poutníci i v těch nejvzdálenějších koutech areálu sledovat při 
bohoslužbě dění na hlavním pódiu na velkoplošných obrazovkách. Třešničkou na dortu byl poté catering na hlavní ploše pro VIP hosty
a organizátory zajištěný také Jihomoravským krajem.

A protože ve dvou se to lépe táhne, připravily některé nezbytnosti město a kraj společně. Mnoho poutníků má zcela jistě ještě dnes
schovaný dárkový balíček, který obdrželi při vstupu do areálu bohoslužby. A aby se o příjezdu vzácného hosta do moravské metropole
dozvědělo co nejvíce lidí, bylo nutné připravit marketingovou kampaň zacílenou především na území Moravy. Možná i díky tomu
si přijelo slova Benedikta XVI. poslechnout na 120 tisíc poutníků.

Velké poděkování si za významný podíl na přípravě i samotném průběhu návštěvy zaslouží také organizace zřízené nebo založené
statutárním městem Brnem a Jihomoravským krajem (Dopravní podnik města Brna, SAKO Brno, Brněnské komunikace, Městská 
policie Brno, Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, KORDIS JMK).
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