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Na blanensk˘ch mû‰Èansk˘ch ‰kolách pÛsobil odborn˘ uãitel Berthold Kladivo (1903 – 1959) déle neÏ dvacet let. Jen krátkou dobu uãil na obec-
né ‰kole chlapecké, kde poprvé pfiedloÏil vefiejnosti sborník prací ÏákÛ páté tfiídy pod názvem „My” (1926). Usiloval o dobrou spolupráci mezi ro-
diãi, dûtmi a uãiteli. Tato snaha na‰la svoje praktické vyjádfiení v zaloÏení ãasopisu „Blanensk˘ ‰kolák”, kter˘ od roku 1935 po pût let redigoval
a zpoãátku i sám vydával. Blanensk˘ ‰kolák pfiiná‰el kromû drobn˘ch zpráv a Ïákovsk˘ch pfiíspûvkÛ také vût‰í ãlánky na rÛzná místní témata.

Zaãátkem ãervna dorazila do Blanska velmi dobrá zpráva z Ministerstva
‰kolství mládeÏe a tûlov˘chovy. Hfii‰tû s umûlou trávou a rekonstrukce fot-
balov˘ch kabin v areálu ASK na Ml˘nské bude koneãnû po letech skuteã-
ností. Mûstu byla totiÏ pfiidûlena dotace ve v˘‰i témûfi 10 mil. Kã na tuto
dlouho oãekávanou investici.

Pfiebal knihy.

Uãitel Berthold Kladivo si zamilo-
val blanensk˘ kraj a svou pedagogic-
kou a literární ãinností upozorÀoval na

na Jindfiicha Wankla, na jeho práci
v Blansku a okolí od jeho ãtyfi dcer
(Lucie, Karla, Vlasta a Madlena), a od
jeho vnuka RNDr. Karla Absolona i ji-
n˘ch autorÛ vãetnû Bertholda Kladivy. 

Karla Bufková-Wanklová v knize
vzpomíná: „Nelze mluviti o otci, aniÏ
bychom souãasnû nemluvili o matce.
Tvofiili jednu bytost. Byli si upfiímnû
jeden druhému oddáni. Otec, poznav
mladinkou Eli‰ku ·ímovou, na první
pohled si ji zamiloval a ona opûtova-
la jeho lásku. Stala se jeho chotí a by-
la ve v‰em nejlep‰í druÏkou.
Milovala ho, zboÏÀovala, obdivovala
se mu a byla na nûho hrda. Byla mu
i pilnou pomocnicí v jeho pracích,

podporou, rádkyní a stateãnou za-
stánkyní. Bylo to nutné, neboÈ ãasto
byl otec napadán, odpÛrci, nepfiátelé
ostouzeli jeho vûdeckou ãest, uráÏeli,
sniÏovali, za lháfie jej oznaãovali
a z podvodu ho vinili.”

Kniha obsahuje i cennou biblio-
grafii nûmeck˘ch a ãesk˘ch
Wanklov˘ch prací a je doplnûna po-
známkami a dobov˘mi fotografiemi
dr. Jindfiicha Wankla, Eli‰ky
Wanklové -·ímové, Lucie Bake‰ové
– Wanklové , Karly Bufkové –
Wanklové, Vlasty Havelkové –
Wanklové, Madleny Wanklové, Dr.
Jaroslava Bake‰e, blanenské radnice
za doby Wanklovy, Domem útûchy
v Brnû a „Královniãek” ÏákyÀ
Masarykovy mû‰Èanské ‰koly
v Blansku pfii slavnosti otevfiení
Masarykova sociálního domu
v Blansku. Tisk provedla Obchod-
nická tiskárna v Blansku.

Pfií‰tû: Pamûti mûsta Blanska a okol-
ních hradÛ.

Text: Pavel Svoboda, 
Galerie a antikvariát Joná‰ Blansko

Foto: RePo

v‰echny, kdoÏ jej jakkoli proslavili.
Památce blanenského lékafie MUDr.

Jindfiicha Wankla, otce moravské 

archeologie, i dal‰ím
vynikajícím ãlenÛm
jeho rodiny, vûnoval
Berthold Kladivo
kníÏku Zlatá rodina.
V roce 1936 ji vydala
Masarykova mû‰Èan-
ská ‰kola v Blansku.
Na 88 stranách za-
chycuje vzpomínky

CO VYPRÁVùJÍ STARÉ KNIHY O BLANSKU
ZLATÁ RODINA

s.r.o. RoÏmitálova 14, Blansko, 
tel./fax: 516 417 035, e-mail: s-tour@iol.cz, 

www.stourblansko.cz, 
www.dovolenalast.cz

Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu nebo na internetu 
Rádi poradíme dle Va‰ich pfiání a na‰ich zku‰eností 

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

DO SVùTA OD NÁS = 25 let GARANCE PRO VÁS !

DOVOLENÁ 2016 PRO KAÎDÉHO – JEN SI VYBRAT VâAS

Akce âERVEN: BULHARSKO – 7990 Kã  å. HORA – 10990 Kã
KRÉTA – 8990 Kã   RHODOS – 7990 Kã SARDÍNIE –  9990 Kã

KYPR – 9990 Kã   MALTA – 12390 Kã  MALLORCA – 11900 Kã
HVAR – 10990 Kã/bus, hotel, HB  CHORVATSKO od 990 Kã

LETECKÉ POBYTY + POZNÁVACÍ = PRO SENIORY +55!
PLAVBY LUXUSNÍ LODÍ – EVROPOU i KARIBIKEM

LAST MINUTE –NEJNIÎ·Í CENY od 340 CK

OSTATNÍ 
NÁBYTEK

návrh ve 3D, zamûfiení, 
v˘roba, montáÏ

prodej matrací 
a lamelov˘ch ro‰tÛ

KUCHYNù, MATRACE, SK¤ÍNù

Horní Palava 2, Blansko
po, st, pá: 8:00 – 15:00

út, ãt: 8:00 – 17:00

tel.: 724 032 259 | nabytek@xyla.cz | www.xyla.cz

„Îádost jsme podali na podzim minu-
lého roku a to poté, co jsme byli nuceni
vrátit dotaci ve stejné v˘‰i pro rok 2015.
Nebylo to z na‰í viny, pouze vzhledem
k personálním zmûnám na M·MT pfii‰lo
vyrozumûní o pfiidûlení dotace pro rok
2015 v termínu, kdy mûsto vzhledem ke
lhÛtám nedokázalo splnit termíny vy-
psání v˘bûrového fiízení a pro vyúãtová-
ní dotace”, fiíká starosta Ivo Polák. „To
nás hodnû mrzelo, nicménû avizovaná
podpora od premiéra vlády âR a JMK

v nás vzbuzovala urãitou nadûji, Ïe i le-
tos mÛÏeme uspût. Je vidût, Ïe moje
snaha pfiesvûdãit kompetentní lidi na
M·MT a Úfiadu vlády o potfiebnosti 
této investice do sportu se vyplatila”,
dodává starosta. 

Blanen‰tí fotbalisté, ale i dal‰í spor-
tovní vefiejnost se tak mohou tû‰it na 
otevfiení moderního sportovního areálu,
dal‰ího na Sportovním ostrovû Ludvíka
DaÀka.

MÚ Blansko

Blanen‰tí budou mít 
moderní sportovi‰tû


