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Nevíte si rady? Se životem, v podnikání...
Můžeme se na to podívat.

info@lotusworld.cz / www.lotusworld.cz

vše pro úklid
velkoobchod, maloobchod – Sukova 8, Blansko

Tel./fax: 516 414 696, e-mail: himmer@himmer.cz
www.himmer.cz

• prodej – zapůjčení čistících strojů •
• prodej chemie pro úklid •

• desinfekční prostředky • ochranné pomůcky •
• provádíme tepování koberců (za mokra) •

• předložky – koberečky do 5 m2 u nás •

KANCELÁŘE K PRONÁJMU     774 400 400

Zavedená stravovací firma v Letovicích, 
K AL A SOVÁ STR AVOVÁNÍ s. r. o.,

PŘIJME DO PRACOVNÍHO POMĚRU ZAMĚSTNANCE TĚCHTO PROFESÍ:
KUCHAŘE A KUCHAŘK Y

– požadujeme vyučení v oboru, možno i absolventy

POMOCNÉ KUCHAŘE A KUCHAŘKY A PERSONÁL 
DO ÚSEKU PŘÍPRAVY ZELENINY A MASA

Dále také nabízíme možnost přivýdělku v brzkých ranních hodinách 
PRÁCE EXPEDIENTA A PŘÍPRAVÁŘE 

– lze vykonávat před začátkem běžné ranní pracovní doby
Zaměstnancům nabízíme dobré finanční ohodnocení, 

práci v Letovicích a poskytujeme zaměstnanecké výhody 
včetně dvou porcí obědového menu denně.

V případě zájmu volejte na tel.: 603 540 336, e-mail: kalasovainfo@seznam.cz

Tříkrálové setkání pro Mezigenerační klub

Moravské Švýcarsko Jindřicha Wankla
	 Romantický	 obraz	 krajiny,	 které	
dnes	 říkáme	 Moravský	 kras,	 poprvé		
v	 ucelené	 podobě	 veřejnosti	 přinesl	
ve	 druhé	 polovině	 devatenáctého		
století	lékař	salmovských	železáren		
Jindřich	 Wankel,	 v	 jehož	 době	 byla	
tato	oblast	známa	jako	Moravské	Švý-
carsko	tak,	jak	je	to	použito	i	v	názvu	
této	knihy	i	naší	muzejní	expozice.	
	 Osobnost	 všestranného	 badatele	
Jindřicha	Wankla	je	svým	nejplodněj-
ším	 obdobím	 svázána	 s	 Moravským	
krasem	(Švýcarskem).	Věnoval	se	zde	
mnoha	oborům	výzkumu	–	 jeskynní	
paleontologii	 a	 jeskynní	 archeologii	
jako	vědeckou	disciplínu	u	nás	de	fac-
to	založil,	speleologii	(vědě	o	podze-
mí,	zejména	jeskynním	podzemí)	dal	
odbornou	 formu,	 výsledky	 bádání	
erudovaně	zpopularizoval	a	 se	znač-
ným	 ohlasem	 prezentoval	 ve	 světě.	
Kniha	je	průvodcem	nejen	nové	mu-

zejní	expozice	Obrazy	z	Moravského	
Švýcarska,	ale	i	průvodcem	částí	díla	
Jindřicha	Wankla.	
	 První	 část	 knihy	 kopíruje	 obsah	
expozice.	 Kromě	 osobnosti,	 působe-	
ní	a	sbírkotvorné	činnosti	samotného	
J.	 Wankla	 představuje	 jeho	 „násle-
dovníky“,	badatele,	kteří	navázali	na	
odkaz	 jeho	 i	 „starých	 výzkumníků		
z	 barokních	 dob“,	 objevovali,	 sbírali		
a	nechávali	se	okouzlit	krasovou	kra-
jinou.	Kromě	archeologických	nálezů	
je	 výsledkem	 bádání	 výzkumníků	
geologický,	zoologický	nebo	paleon-
tologický	 materiál.	 V	 expozici	 tak	
nechybí	ani	odkaz	na	nejstarší	období	
ve	 vývoji	 Země,	 která	 hrála	 zásadní	
roli	ve	formování	krajiny	Moravského	
krasu.	Pro	lepší	představu	jsou	reálné	
artefakty	 doplněny	 kresebnými	 re-
konstrukcemi,	 které	 přibližují	 mož-
nou	podobu	přírody	v	daném	období.	

Ve	 druhé	 části	 knihy	 jsou	 poprvé	
zpracovány	Wanklovy	rukopisy,	kte-
ré	 se	 zachovaly	 v	 jeho	 pozůstalosti.	
Část	je	nyní	zapsána	ve	sbírce	Muzea	
Blanenska,	 část	 spravuje	 Moravské	
zemské	muzeum.	V	komentáři	se	ru-
kopisům	věnuje	doc.	Mgr.	Martin	Go-
lec,	Ph.D.,	který	Wanklův	odkaz	sle-
duje	 ve	 svém	 odborném	 působení	
dlouhodobě.	Závěrečná	třetí	část	pub-
likace	 pak	 představuje	 přepis	 jeho	
díla	 Obrazy	 z	 Moravského	 Švýcar-	
ska	 a	 jeho	 minulosti,	 které	 vyšlo		
v	 českém	 překladu	 Vratislava	 Gro-	
licha	v	Blansku	v	letech	1984	a	1988.	
Grolichův	 překlad	 je	 zde	 doplněn		
o	 opravu	 chyb	 či	 omylem	 vypuště-
ných	 částí	 textu,	 které	 unikly	 korek-
tuře	 při	 předchozích	 vydáních.	 Vý-
znam	 osobnosti	 Jindřicha	 Wankla	 je	
pro	 Blanensko	 nedocenitelný	 a	 jeho	
příběh	nás	provází	ve	všech	ohledech	

muzejní	činnosti.	Nechte	se	i	vy	pro-
vést	jeho	Moravským	Švýcarskem.
	 Publikaci	je	možné	zakoupit	v	Mu-
zeu	Blanenska	nebo	i	on-line.	Cena	je	
599	Kč.		 Foto: archiv Muzea Blanenska

Přebal knihy

	 Téměř	padesát	členů	Mezigeneračního	klubu	se	ve	středu	
4.	ledna	2023	zúčastnilo	Tříkrálového	setkání	v	prostorách	
Střední	školy	cestovního	ruchu	a	gastronomie,	s.	r.	o.,	Blan-
sko.	Příjemné	odpoledne	v	přátelské	atmosféře	odstartovalo	
společným	 novoročním	 přípitkem,	 přítomné	 pozdravila	
také	 paní	 senátorka	 Jaromíra	 Vítková	 se	 starostou	 města	
Blanska,	Jiřím	Crhou.
	 Součástí	programu	bylo	povídání	o	zajímavostech	spoje-
ných	s	největší	dobročinnou	sbírkovou	akcí	v	České	republi-
ce,	Tříkrálovou	sbírkou.	Na	hosty	čekalo	občerstvení	v	po-
době	čaje,	kávy	či	 slavnostní	 tříkrálové	bowle.	V	 rámci	
setkání	také	proběhla	prezentace	sborníku	čerstvě	vydané-
ho	 k	 příležitosti	 již	 10.	 výročí	 Mezigeneračního	 klubu.	
Všem	hostům	velice	děkujeme	za	účast	a	těšíme	se	na	další	
společné	shledání!	 Text: Bc. Zuzana Sehnalová

Foto: archiv školyPříjemná atmosféra na Tříkrálovém setkání Zahájení Tříkrálového setkání


