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Vážený pane docente,
dovolte mi Vám pogratulovat k Vašemu životnímu jubileu jménem studentů brněnského archivnictví. Zároveň, prosím, přijměte tento sborník
jako dárek a poděkování za Váš osobitý a lidský přístup, jenž nás studenty
naplňuje a inspiruje.
Vím, že se Vám náš počin může zdát jako zbytečný či nepotřebný, ale
prosím Vás o pochopení. Jako Vaši studenti vzhlížíme s obdivem k Vašim
znalostem a schopnostem a v neposlední řadě i zkušenostem, jež jsou pro
nás příkladem a budou nás provázet po celý život. Z Vašich přenášek odcházíme vždy plni nadšení a elánu, současně motivováni do dalšího studia.
Chtěli bychom Vám poděkovat za pevné základy, na nichž můžeme stavět a můžeme je uplatnit, někteří z nás předat dále.
Děkujeme za úžasnou dávku empatie a porozumění. Nezapomínáme
a nezapomeneme, že jsme studenty brněnského archivnictví, jež pro nás
vždy bylo a je srdeční záležitostí, stejně jako Vy jste a byl jeho ikonou. Děkujeme za příležitost být Vašimi žáky, jsme na to právem hrdí.
Teď jistě chápete naši touhu a potřebu oslavit s Vámi Vaše narozeniny.
Přejeme Vám z celého srdce hojnost zdraví a mnoho dalších let s námi studenty na akademické půdě Masarykovy univerzity. Máme Vás rádi.
Za Vaše studenty Alice Gablerová
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Setkání při příležitosti udělení medaile Za zásluhy o české archivnictví
prof. dr. Janu Janákovi – Archiv MU, Veveří 70, léto 2007 (zleva: prof. Jan Janák,
PhDr. Marie Muzikantová, doc. Helena Krmíčková, doc. Vladimír Vašků)

Doc. Vl. Vašků (Oslava 100. Výročí narození prof. Jindřicha Šebánka – aula FF, 26. 10. 2000)
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Tamtéž – zleva: PhDr. Pavel Balcárek, doc. Vladimír Vašků, PhDr. Kateřina Smutná,
ředitelka MZA

Vánoční oslava na Katedře archivnictví (1960), zleva: Blažena Jančálková, Vladimír
Vašků, doc. Sáša Dušková, prof. Jindřich Šebánek
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60. Narozeniny prof. Šebánka (sedící uprostřed, Vašků druhý zprava, za ním Mezník) – 1960

Členové katedry historie a archivnictví v roce 1973 – zleva: Vladimír Vašků, Jaroslav Kudrna,
Sáša Dušková, Miroslav Flodr, Bedřich Čerešňák, Jan Janák, František Mainuš, František
Jordán, Bedřich Šindelář

