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5 990 Kč měsíčně
včetně pojištění a Easy Service 5 let/60 000 km

Nabídka platí do 30. 9. 2021. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Financování Easy Plus pro Renault Arkana 
Zen TCe 140 EDC: 620 000 Kč vč. DPH, výše úvěru: 372 000 Kč, jednorázová splátka hrazená klientem: 248 000 Kč, úroková sazba: 5,12 %, RPSN: 10,1 %, 1.–47. 
měsíční splátka úvěru: 4 471 Kč, 48. splátka úvěru: 223 200 Kč, 1.–48. měsíční splátka hav. pojištění a povinného ručení: 1 516 Kč, poplatek za poskytnutí úvě-
ru: 0 Kč, celková částka k uhrazení: 506 105 Kč, délka úvěru: 48 měsíců, nájezd: 15 000 km/rok. celková měsíční splátka včetně pojištění 5 987 Kč. Součástí 
financování je servisní smlouva Easy Service na 5 let/60 000 km (dle toho, co nastane dříve). Renault Finance znamená financování poskytované společ-
ností RCI Financial Services, s.r.o. nový Renault Arkana: spotřeba 4,9–5,9 l/100 km, emise co2 111–133 g/km. uvedené spotřeby paliva a emise co2 jsou změřeny 
metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

	 Uprostřed	 léta	 jsme	 vzpomenuli	
dvousté	 výročí	 narození	 lékaře,	 vý-
znamné	vědecké	osobnosti	v	několika	
dalších	 vědních	 oborech	 a	 v	 nepo-
slední	řadě	též	zasloužilého	národní-
ho	buditele	Jindřicha	Wankla.
	 Narodil	se	v	Praze	15.	července	1821,	
prožil	zde	dětství	a	absolvoval	středo-
školská	 studia.	 Jeho	 otec,	 dvorní	 rada	
Damian	 Wankel,	 byl	 německé	 národ-
nosti	a	pocházel	z	Bavorska.	Podporo-
val	však	české	národní	obrození,	přáte-
lil	 se	s	Palackým,	Riegrem	a	Purky-	
něm.	 Matka	 Magdalena,	 rozená	 Slán-
ská,	dala	celé	rodině	český	ráz.	
	 V	 osmnácti	 letech	 zahájil	 Wankel		
v	 Praze	 studium	 filosofie,	 nakonec	
však	zvolil	medicínu,	náročné	studi-
um	úspěšně	zvládl	a	23.	června	1847	
složil	 první	 rigorózní	 zkoušku.	 Za-
mýšlí	pokračovat	ve	studiu	ve	Vídni,	
poměry	 na	 vídeňské	 lékařské	 fakul-	
tě	 ho	 však	 velmi	 zklamaly,	 takže	 se		
vrací	do	Prahy	a	zde	v	prosinci	1847	
studium	medicíny	úspěšně	dokončil.
	 Do	Blanska	přijíždí	poprvé	po	skon-
čení	revoluce	1848,	kterou	prožil	v	Pra-
ze	 jako	 ošetřující	 lékař.	 Navštívil		
kamaráda	Ludvíka	Waltera,	účetního		
v	 blanenských	 železárnách.	 Uchvátila	
ho	pohádková	krása	Moravského	krasu	
a	přestože	velmi	miloval	Prahu,	rozhodl	

se,	že	chce	žít	v	Blansku.	Na	Walterovu	
přímluvu	 byl	 v	 železárnách	 jmenován	
hutním	lékařem.	Dostal	k	dispozici	po-
voz	s	koňmi	a	kočím,	který	ho	vozí	po	
rozsáhlém	areálu	průmyslových	podni-
ků	při	řece	Punkvě	a	slouží	mu	i	k	objíž-
dění	nemocných	v	okolních	vesnicích.
	 Na	nedostatek	práce	si	mladý	lékař	
stěžovat	nemůže.	Krátce	po	 jeho	ná-
stupu	do	funkce	přichází	do	Blanska	
epidemie	cholery	a	dále	spály,	nešto-
vic	a	tyfu.	Je	plně	zaměstnaným	ven-
kovským	 praktikem,	 stále	 připrave-

ným	vydat	se	na	pomoc	pacientům	ve	
dne,	v	noci,	za	každého	počasí.	Přesto	
se	hned	na	počátku	své	lékařské	praxe	
snaží	v	Moravském	krasu	rozjet	bádá-
ní,	a	to	hned	v	několika	vědních	obo-
rech.	 Původně	 to	 měl	 být	 koníček,	
postupně	se	ale	mění	v	hlavní	cíl	jeho	
života.
	 Po	 třech	 letech	 lékařské	 praxe	 se	
Wankel	oženil	s	Eliškou	Šímovou,	dce-
rou	správce	kuřimského	panství.	Naro-
dilo	 se	 jim	šest	dcer,	nejstarší	 a	nej-
mladší	z	nich	však	zemřely	v	kojenec-	

kém	věku.	V	roce	1857	se	rodina	stě-	
huje	do	nově	postaveného	domu	v	pod-	
zámčí,	kterému	se	začalo	říkat	Doktor-
ský	dům	a	dnes	v	něm	sídlí	blanenská	
Základní	umělecká	škola.	V	přízemí	
tohoto	 (zřejmě	 ještě	 nedostavěného)	
domu	otevřel	Wankel	 v	 září	 1854	 své	
soukromé	muzeum,	a	položil	tak	zá-
klad	blanenskému	muzejnictví.	Troj-
rozměrné	 předměty,	 mapy,	 plány		
a	 nákresy	 zde	 dával	 k	 dispozici	 zá-
jemcům	 z	 řad	 veřejnosti.	 V	 prvním	
patře	 měl	 ordinaci,	 lékárnu	 a	 byt.	
Zplodit	 syna	 nebylo	 Wanklovi	 do-	
přáno,	 obklopen	 pěti	 ženami	 však		
dokázal	 velké	 věci	 a	 ty	 ženy	 také		
nelze	v	jejich	zásluhách	přehlédnout.	
	 Dům	rodiny	Wanklovy	hostil	mno-
ho	 návštěv.	 Vedle	 zájemců	 o	 vědní	
obory,	kterými	se	lékař	zabýval,	při-
jížděli	z	Prahy	do	Blanska	i	jeho	bratr	
Vilém	a	sestra	Betty.	Častým	hostem	
byl	 i	 místní	 katolický	 farář	 Peregrin	
Obdržálek,	 rakouský	 básník,	 spiso-	
vatel	a	dramatik	Ferdinand	von	Saar		
a	především	Wanklův	nejslavnější	pa-
cient,	 slavný	 český	 malíř	 Josef	 Má-
nes.	Trávil	zde	vždy	několik	dní	mar-
ně	doufaje,	že	mu	jeho	přítel	pomůže	
vyléčit	 duševní	 chorobu,	 která	 u	 něj	
propukla.	To	se	bohužel	nezdařilo,	za	
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