
Povídky spojují vzpomínky
IVA HAGHOFER

D
aleko odtud, na
obzoru, kde se
nebe a země
zdánlivě dotý-
kají, vidím krá-

čet dědečka. I na tu vzdále-
nost ho dobře rozpoznám.
Nebylo by ani možné ho s
někým zaměnit. Nikdo jiný
nechodí tak jako on, nikdo tak
nenosí pušku přes rameno,
nikdo nemá tak černé vlasy.
Tak začíná poslední z pat-

nácti povídek z nově vydané
knížky rakouské autorky Ilse
Tielsch, která se před jedna-
devadesáti lety narodila v
Hustopečích na Břeclavsku.
Vzpomínka na dědečka, jak

se povídka i kniha shodně
jmenují, vznikla na popud
mikulovské překladatelky a

malířky Jarmily Červené. „To
ona byla iniciátorkou sbírky,
do těchto povídek se zamilo-
vala a chtěla, abychom je vy-
daly, a dokonce sbírku i svými
nádhernými akvarely ilustro-
vala. Povídky jsou velice staré
a velice jednoduché, vychá-
zely jakomalé příběhy v ka-

lendářích či drobných vydá-
ních. U většiny převažuje at-
mosféra jižní Moravy,“ přibli-
žuje Tielsch.
Stejně jako předchozí ro-

mán Poslední rok – 1938 je i
nová kniha vzpomínkou na
idylické časy dětství v malém
jihomoravskémměstě, na
prarodiče a rodiče. Dominují i
témata dvojjazyčnosti, před-
válečné nervozity, válečná lé-
ta či lámání lidských charak-
terů. Příběhy, které Tielsch
popisuje, se skutečně staly a
stojí za nimi opravdoví lidé.
Autorku s její dvorní pře-

kladatelkou spojuje dlouho-
leté přátelství. „Paní Tielsch
patří k malé skupině lidí, kteří
rozhodujícím způsobem za-
sáhli trvale domého života,“
vypráví Červená.
Více a foto na rovnost.cz
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Nové náměstí
pro Brno:
naMendláku
Proměna Mendlova ná-
městí v Brně má začít na
přelomu roku. Uprostřed
vznikne nový veřejný
prostor bez hromadné
dopravy.

OLDŘICHHALUZA
BARBORA PEŠTÁLOVÁ

Brno –Mendlovo náměstí na
ni působí jako špinavé a
hlučnémísto. Studentce An-
dree Dičérové tam chybí ze-
leň, přála by si příjemnější
vzhled prostranství. „Uvítám
zelenou zónu smožností po-
sezení při čekání naměst-
skou hromadnou dopravu,
kryté zastávky, nový asfalt a
opravu chodníku,“ sdělila
mladá žena, která na náměstí
v Brně ještě nedávno bydlela.
Atraktivnějšího vzhledu

prostoru semá dočkat už v
létě příštího roku, kdy uplyne
dvě stě let od narození Gre-
gora JohannaMendela. No-
vou podobu prostranství na-
vrhli architekti z ateliéru

Chybik+Kristof. „Chystáme se
přesunout a reorganizovat
zastávky trolejbusů a auto-
busů tak, abychom na ná-
městí vytvořili centrální ve-
řejný prostor, který nabídne
klidné parkové prostranství a
umožní také pořádání kul-
turních akcí nebo jarmarků.
Jakmile se to podaří, bude to
obrovský impulz pro celou
čtvrť,“ nastínil architekt On-
dřej Chybík.
Úpravy náměstí připravují

zástupci města, kteří chtějí
změnit současný neutěšený
stav dopravního uzlu. „Pro-
středí je tam dnes strašné.
Nachází se tammnožství
zpevněných ploch, kříží se
tam lidé, trolejbusy, šaliny.
Ty zastavují v zatáčce na za-
stávkách, které nejsou bez-
bariérové. Veřejný prostor je
bez stromů. Ze všech těchto
důvodů jsme přistoupili k
rekonstrukci,“ uvedl primá-
torčin náměstek Petr Hladík.
Trolejbusové zastávky pro

vozymířící do Pisárek se po-

sunou blíž k pivovaru. V
opačném směru trolejbusy
přijedou nově nikoliv z ulice
Hlinky, ale po Veletržní. Z
centrální části náměstí vozy i
zastávky zmizí. „Vznikne tam
úplně nové náměstí pro Br-
no, které tam dodnes chybě-
lo,“ prohlásil Hladík.
Navržené úpravy pro-

stranství podporují předsta-
vitelé Brna-středu, kteří si v
roce 2018 nechali udělat ar-
chitektonickou soutěž na je-
ho kompletní přeměnu. Měla
vyřešit nejpalčivější problém
náměstí v podobě dopravy.
„Tohle je dílčí etapa vedoucí

k finálnímu stavu. Je v sou-
ladu s tehdejším vítězným
návrhem. Usměrní městskou
hromadnou dopravu, která je
nyní chaotická,“ řekl radní
Brna-středu pro územní roz-
voj Petr Bořecký.
Práce na zvelebení pro-

stranství mají začít na přelo-
mu letošního a příštího roku.
„Před jejich zahájením čeká
náměstí na podzim částečná
výměna kanalizace a vodo-
vodního potrubí,“ zmínil
mluvčí brněnskéhomagis-
trátu Filip Poňuchálek.

Vizualizace na
www.rovnost.cz

Proměna Mendlova náměstí
P Z centrální části zmizí zastávky hromadné dopravy, vznikne nový
veřejný prostor s parkovou úpravou pro odpočinek i pořádání akcí.

P Nástupiště se přesunou blíž k pivovaru, na opačné straně přijedou
trolejbusy a autobusy po Veletržní ulici.

P Na zvelebené prostranství přibude socha vědce Gregora Johanna
Mendela.

P Úpravy za dosud předpokládaných 42milionů korun začnou na
přelomu letošního a příštího roku.

Vizualizace: Chybik+Kristof Architects & Urban Designers

Alzheimer: vědci vyvíjí lék
Brno – Sorry, mámAlzhei-
mera. Kéž bychměla rakovi-
nu. Aspoň bych se nestyděla.
Lidé s rakovinou pořádají
pochody, vybírají peníze a
nemusí se cítit jako sociální…
Nemůžu si vybavit to slovo,
říká postava z románu Ještě
jsem to já Alice Howlandová.
Po slovech zapomene obli-
čeje, po obličejích jak použí-
vat zubní kartáček. Podobný
osud čeká většinu pacientů s
Alzheimerovou chorobou.
Vědci z brněnskéMasaryko-
vy univerzity se podílejí na
vývoji léku, který by jej mohl
zvrátit.
A na jihuMoravy bude

potřeba, protože v kraji po
Praze nemocí trpí nejvíce

pacientů v republice. V roce
2019 jich bylo téměř pět a půl
tisíce, tedy o téměř čtvrtinu
více než v roce 2015. Vyplývá
to z údajů Všeobecné zdra-
votní pojišťovny. „Počet ne-
mocných roste, za posledních
pět let téměř o jedenáct ti-
síc,“ uvedl dřívemluvčí po-
jišťovny Vlastimil Sršeň.
Vědci si nejsou jistí, co je

příčinou choroby. Vyvíjený
lékmá zabraňovat tvorbě
drobných sraženin vmozko-
vých buňkách. „Studujeme
mechanismus působení tes-
tovaného léku na Alzheime-
rovu chorobu a hledáme
možnosti, jak biologický úči-
nek zesílit,“ popsal bioche-
mik Jiří Damborský. (pav)

Podjatost, tvrdí spolek.
Absurdita, brání se politici
Brno –Udělování dotací pro
brněnské hudební festivaly
je zpolitizované. To tvrdí v
otevřeném dopise členové
spolku Brno kulturní. Podle
něj v několika případech do-
staly peníze akce, na jejichž
pořádání mají zájem kon-
krétní politici. Ti obvinění
odmítají a označují je za ab-
surdní. I podle vedení města
je proces přidělování dotací
transparentní.
Za spornou označil spolek

třeba dotaci pro Brasil Fest
Brno. „V hodnocení odborné
komise nedosáhl na požado-
vané podmínky, přesto zís-
kává čtvrt milionu. Hlavním

propagátorem festivalu je
radní Marek Fišer,“ uvedl za
spolekMatěj Nárožný.
Podle Fišera jde o absurdní

nařčení. „Podjatost zcela od-
mítám. Radaměsta rozdělila
dotace několika akcím. Na
daném jednání jsem ani ne-
byl,“ ohradil se.
Problematická je podle

spolku i dotace pro Česko-
slovenský Rockfest. Ten
spolek spojuje s politikem
Romanem Freimuthem.
„Považuji to za útok namou
osobu,“ řekl Freimuth s tím,
že argumenty spolku jsou
smyšlené. (ega)
Více nawww.rovnost.cz

Krátce z Brna

Otevřeli covidový stacionář
Brno –Denní stacionář pro covidové pacienty otevřela
Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Jeho služeb
byměli využívat lidé v raném stadiu nemoci. „Stacio-
nář je primárně určen pacientům, kteří splňují kritéria
pro podání protilátkových léků bamlanivimabu a re-
generonu. Pacient lék dostane přímo ve stacionáři v
infuzi, po vykapání infuze bude ještě hodinu pod do-
hledem zdravotníků. Odejde zhruba po dvou hodi-
nách,“ vysvětlil primář svatoanenské interní kardio-
angiologické klinikyMichal Rezek. Stacionář funguje
každý všední den od desíti do čtrnácti hodin. (pav)

Vyčlení byty samoživitelům
Brno – Část městských bytů v Brně nově vyčlení pro
rodiče samoživitele. Nová kategorie vznikne jako al-
ternativa ke startovacím a sociálním bytům. Její vy-
tvoření schválili včeraměstští zastupitelé, když od-
souhlasili novelizaci pronájmu bytů vměstských do-
mech. „Je to kategorie, kterámá situaci opravdu těž-
kou. Je potřeba jim pomoct,“ uvedl náměstek primá-
torky Jiří Oliva. Zástupci města pro samoživitele a sa-
moživitelky vyčlení v první fázi asi dvacítku bytů. Při-
dělí jim jednotky ve Valchařské, Křenové a Lomenné
ulici. První nájemníkymohou vybrat v květnu. (hal)

Zásady zavážou investory
Brno – Při nové výstavbě buď investoři postaví dopro-
vodnou infrastrukturu a převedou ji naměsto, nebo za
každýmetr čtvereční podlažní plochy zaplatí osm set
korunměstu. Nový dokument stanovující pravidla pro
vstup developerů na území Brna včera schválili měst-
ští zastupitelé. „Jedná se o zásady postupu s investory,
kteří chtějí veměstě vybudovat projekt celoměstského
významu,“ sdělila brněnská primátorkaMarkéta Vaň-
ková. Peníze z příspěvků poputují do nově vytvořené-
ho Fondu developerských projektů. Z něho zástupci
města vybudují veřejnou infrastrukturu. (hal)

Jan Slabák

*24. 3. 1941, Kelčany, Hodonínsko

Přesně před osmdesáti lety se narodil
legendární trumpetista, zakladatel a
kapelník dechové hudbyMoravanka
Jan Slabák. V době největší slávy
vystupovala Moravanka i před
třicetitisícovým publikem v
Berlíně. S kapelou absolvoval
tisíce koncertů. Je držitelem
Cenyměsta Brna a také
nositelem Ceny
Jihomoravského kraje. (hra)
Co o něm říkají hudební

osobnosti na
www.rovnost.cz
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Osobnost z jižní Moravy

Zapojte se do soutěže a vyhrajte
jeden ze tří parfémů s novou a neza-

měnitelnou vůní Essenza Blossom.

Stačí jen správně odpovědět na otázku:
Kolikáté výročí letos slaví 

značka Giordani Gold? 
a) 45        b) 50       c) 55

Odpovědi zasílejte od 24. do 
26. března na e-mailovou 

adresu soutez@denik.cz. 
Vyhrává 50., 100. a 150. 

správná odpověď.

Soutěžte 
o 3x parfém Giordani 

Gold Essenza 
Blossom

Gold Essenz
BlossomŠperky už 

dávno nejsou 
jen na ozdobu, 
jako šperk můžete i vonět. 
Dva renomovaní parfuméři, 
Fabrice Pellegrin a Daphne 
Bugey, totiž spojili své síly a vy-
tvořili skutečný klenot mezi vů-
němi. Nechali se inspirovat rů-
žovým zlatem, které se skládá 
ze zlata, stříbra a mědi. Tyto 
tři kovy růžového zlata jsou 
v parfému reprezentovány 
třemi nádherně vonícími 
květy pomerančovníku, 
sambackého jasmínu 
a akordu kamélie. 

adada rreresus  soutez@denik.cz. 
Vyyhhrhh ává 50., 100. a 150. 

správná odpověďspsps rárávnvnáá ododpop věď.

K zakoupení na 
e-shopu orifl ame.cz
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