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Námûstí, klá‰ter, zámek, Základní ‰kolu
a Masarykovu stfiední ‰kolu budou od le-
to‰ního podzimu novû zdobit tabule s histo-
rick˘m popisem zmínûn˘ch míst. Stane se
tak díky projektu „Poznej na‰e mûsto”, kte-
ré realizují studenti z Masarykovy stfiední
‰koly. Cílem projektu je vytvofiit nauãnou
stezku, která protne historicky zajímavá
místa v na‰em mûstû. Na zpracování infor-
maãního textu se podílí pan Bohuslav
Kuda, Ïáci Z· a na‰i Ïáci. „Díky této spo-
lupráci mají na‰i Ïáci moÏnost zamûfiit se
jen na historii o na‰í ‰kole a zámku. Îáci
Z· zpracovávají text o základní ‰kole
a klá‰teru. NejtûÏ‰í úkol jsme pfiedali na
starost panu Kudovy a to informace o mûs-
tû ãi námûstí. Dal‰í spolupráce bude i na
grafice a pfiekladu textu do anglického ja-
zyka. Na‰i nábytkáfii pod vedením Ing.
Ba‰ného navrhly vzhled informaãní cedule.
Po v˘bûru a schválení radou mûsta, tyto ce-
dule budou vyrábût na‰i truhláfii.” uvedla
vedoucí ekot˘mu Miroslava Vítková.

Kromû tabule u Masarykovy stfiední ‰ko-
ly v rámci projektu opraví také vchod na za-
hradu ‰koly u budovy SO·. Celkovû reali-
zace projektu a samotná v˘roba vychází na
padesát tisíc korun, která Masarykova stfied-
ní ‰kola  získala z grantu Americké obchod-
ní komory AmCham.cz. „Souãástí projektu
je také beseda pro vefiejnost na téma historie
mûsta Letovice. Zde studenti budou prezen-
tovat daná témata, ke kterému bude násle-
dovat diskuse v‰ech zúãastnûn˘ch. Besedy
se zúãastní i historici mûsta: Bohuslav
Kuda, Karel Synek, Milan Illa a bude 19.
bfiezna v letovickém kulturním domû od pÛl
deváté do patnácti hodin,” doplnila Vítková
s tím,  Ïe do budoucna plánují roz‰ífiení na-
uãné stezky o dal‰í zajímavá místa.

Bûhem besedy bude v Kulturním domû 
umístûna v˘stava prací na téma „Letovice 
oãima ÏákÛ M·, Z·, MS·”, dále budou vy-
staveny kroniky Mûstského klubu dÛchodcÛ.

Text: peha
Foto: archiv Masarykovy stfiední ‰koly Letovice

Poodhalí historii mûsta vefiejnosti

Akademick˘ malífi Jan Danûk.

Mûsto Letovice uãinilo dal‰í krok k vût‰í
otevfienosti smûrem k vefiejnosti. Rozhodli
se totiÏ zpfiístupnit zápisy ze zasedání Rady
mûsta. Usnesení jsou pfiístupná na webov˘ch
stránkách mûsta http://www.letovice.net/sa-
mosprava/rada-mesta/usneseni-rady-mesta/.
Redakce ListÛ regionÛ se rozhodla zjistit,
jak na novinku Letoviãtí nahlíÏí.

Zuzana Lepková, 18 let, Vranová
Myslím, Ïe je dobré zprávy ze zasedání

Rady mûsta zvefiejÀovat, protoÏe kdo bude
mít zájem o nové informace, tak má moÏ-
nost je získat. Já osobnû této alternativy vy-
uÏívat nebudu.

Miroslava VáÀová, 37 let, Letovice
Webové stránky mûsta Letovice nav‰tû-

vuji a vût‰inou se dívám na program zase-
dání zastupitelstva. Jsem ráda, Ïe se na rad-
nici snaÏí o vût‰í otevfienost. A abych mûla
vût‰í pfiehled o dûní ve mûstû, tak se obãas
na zprávy ze zasedání Rady mûsta podívám. 

Katefiina Kloudová, 40 let, Letovice
Jsem novû pfiistûhovaná a zatím jsem se

o Ïivot ve mûstû moc nezajímala. Urãitû to

napravím a budu webové stránky nav‰tûvo-
vat. OceÀuji snahu o vût‰í otevfienost.

Stanislav Svoboda, 46 let, Letovice
O dûní ve mûstû se zajímám a vítám dal-

‰í krok k vût‰í transparentnosti.

Jifií Hejl, 71 let, Letovice 
O této novince jsem uÏ nûkde ãetl, ale 

abych se pfiiznal, moc mû to nezajímá.
Pokud bych chtûl nûco vûdût, tak se pÛjdu
zeptat pfiímo na radnici. 

Text: peha 

Vizualizace projektu „Poznej na‰e mûsto”, kter˘ realizuje Masarykova S· 
ve spolupráci s mûstem Letovice a místní Z·. 

Anketa: Vítáte zvefiejÀování
zpráv ze schÛzí Rady mûsta?

Jan Danûk se narodil 22. bfiezna 1894 ve
Vranové u Letovic v rodinû Jana DaÀka a je-
ho manÏelky Marie, rozené Slezákové
z Letovic. Mûli pût dûtí, z nichÏ tfii synové
mûli v˘tvarné nadání. Josef se vûnoval pís-
momalífiství a Antonín pracoval jako malífi
keramiky u firmy Josefa Mrázka
v Letovicích. V̆ tvarnû nejnadanûj‰í Jan po
vyuãení malífiem pokojÛ v letech 1909 –
1912 u Aloise Macháãe v rakouském mûstû
Deutsch Wagram ode‰el na zku‰enou do
Vídnû, kde byl pro svÛj v˘razn˘ malífisk˘
talent pfiijat na UmûleckoprÛmyslovou ‰ko-
lu, kterou studoval v letech 1912 – 1914
u architekta Witticha. Na studia si vydûlával
sám. V roce 1913 sloÏil je‰tû tovary‰skou
zkou‰ku u svého b˘valého mistra jako de-
korativní malífi a písmomalífi. U profesora
Witticha se nauãil dokonale technice monu-
mentální malby al fresco (mokr˘ podklad 
omítky) a al secco (such˘ podklad omítky),
restaurování obrazÛ a nástûnn˘ch maleb,
pozlacování a práci se ‰tukem. Studium pfii
zamûstnání bylo pro nûho velmi vyãerpáva-
jící, proto pfie‰el z Vídnû do Prahy na
Vysokou ‰kolu umûleckoprÛmyslovou, kde
se stal Ïákem profesora Emanuela Dítûte,
malífie obrazÛ pfieváÏnû s náboÏenskou té-
matikou, a kterou ukonãil roku 1919. Po
vzoru svého uãitele se Jan Danûk zaãal vû-
novat pfieváÏnû v˘tvarné v˘zdobû a renova-
ci chrámÛ na Moravû a Slovensku. Jeho
fresky se vyznaãují zemit˘mi barvami, kte-
ré si udrÏují svoje barevné odstíny lépe neÏ
jasné barvy a do dne‰ních dob nevybledly.  

V roce 1929 si dal v Letovicích na ulici
âapkovû postavit moderní funkcionalistick˘
rodinn˘ dÛm s ateliérem, kter˘ mu umoÏÀo-
val pracovat na dílech velk˘ch rozmûrÛ.
Autorem návrhu byl jeho pfiítel, letovick˘ ro-
dák, prof. Ing. arch. Bedfiich Rozehnal, DrSc.
(tato stavba je publikována v knize Jindfiicha
Chatrného Slavné vily Jihomoravského kra-
je). OÏenil se s Marií ·paãkovou z âebína
a mûli spolu dvû dûti: syna JUDr. PhMr.
Mirko DaÀka a dceru MUDr. Drahoslavu,
provdanou Pi‰tûlákovou.

Jan Danûk byl ãlovûk velice skromn˘
a v‰echno tvofiil - jak se fiíká - „K vût‰í
slávû BoÏí”, tak, jak byl v tomto duchu
vychován. Byl témûfi jedin˘m malífiem
v‰ech kapucínsk˘ch kostelÛ na Moravû,
vyzdobil poutní kostel Nanebevzetí Panny
Marie ve slezské Hrabyni a v Bílém Újez-
du, vyhrál konkurz vyhlá‰en˘ Tomá‰em
BaÈou na v˘zdobu zlínského kostela sv.
Filipa a Jakuba. Vymaloval kapli v Dûtské
nemocnici v Brnû - âern˘ch Polích, kte-
rou projektoval architekt Bedfiich
Rozehnal. Za okupace zrestauroval vzác-
né gotické fresky v kostelíku ve Starém
Svojanovû. Restauroval nesãetné 
oltáfiní obrazy, z posledních jeho prací by-

lo zrestaurování obrazu Sv. Rodiny v kos-
tele sv. Josefa v Brnû. 

Jeho první vût‰í prací v Letovicích z ro-
ku 1922 byla jedineãná a nev‰ední venkov-
ní fasáda Mrázkovy keramiky u vlakového
nádraÏí s rozmûrn˘mi kartu‰emi ornamentÛ
a figurálních motivÛ na zpÛsob sgrafita, kte-
rou zhotovil se sv˘m bratrem Antonínem.

V roce 1930 dostal nabídku na v˘zdobu
klá‰terního kostela sv. Václava. Tam se mu
velmi citlivû podafiilo nové figurální i orna-
mentální fresky vãlenit do barokního interi-
éru. Na klenbû v presbytáfii vytvofiil obraz
madony podle ‰panûlského malífie B. E.
Murilla ze 17. století a ãtyfii evangelisty pod-
le vlastní kompozice. Na hlavním oblouku je
hlava Krista, na stûnách kostela jsou obrazy
svûtcÛ, ktefií mají vztah k fiádu Milosrdn˘ch
bratfií. V roce 1933 vyzdobil sv˘mi malbami
také sakristii. V jídelnû klá‰tera vytvofiil
fresku Poslední veãefie Pánû se stropní v˘-
zdobou andílkÛ s ovocem, na ãelní stûnu
vstupu do nemocnice fresku Jana z Boha, za-
kladatele fiádu Milosrdn˘ch bratfií a v novû
vybudované lékárnû na námûstí fresku
Uzdravení nemocného u rybníka Bethesda.
Jan Danûk v roce 1932 obdrÏel zakázku na
v˘zdobu letovického farního kostela sv.
Prokopa, jehoÏ vnitfiek mûl do té doby pou-
ze bílou omítku. Na oblouku klenby vyobra-
zil pfiíchod vûrozvûstÛ Cyrila a Metodûje na
Velkou Moravu, na boãní oltáfie a v presby-
táfii obrazy v‰ech ãesk˘ch svûtcÛ. Celkovou
v˘malbu krásn˘mi freskami, kter˘mi vyzdo-
bil interiér kostela, ukonãil aÏ v roce 1940.

Jan Danûk mûl také vfiel˘ vztah k divadlu,
maloval kulisy a opony pro ochotnická 
divadla v Letovicích a okolí, navrhl mnoho
divadelních v˘prav, svÛj zájem o divadlo pro-
jevil i jako reÏisér. Z portrétních maleb je zná-
má podobizna dûkana P. Franti‰ka KrchÀáka
na letovické fafie. Maloval také realistické 
akvarely Letovic a okolí, které jsou v majetku
rodiny. Je velká ‰koda, Ïe se nezachovaly je-
ho kartonové kresby uhlem, které byly zniãe-
ny pfii realizaci nástûnn˘ch maleb. Nevedl si
Ïádné záznamy a své práce provádûl bez oká-
zalosti a vnûj‰í publicity.

Jan Danûk zemfiel ve vûku 67 let 10.
kvûtna 1961 a je pohfiben na letovickém
hfibitovû.

KdyÏ v roce 1970 v období komunistické
nesvobody za tzv. normalizace rozhodlo fie-
ditelství Nemocnice Milosrdn˘ch bratfií
fresky v budovû nemocnice odstranit, poku-
sili se je zachránit správce klá‰tera pan
Bieberle s malífisk˘mi mistry Fadrn˘mi,
ktefií je je‰tû pfied zalíãením pfielepili po
stranách papírem. âasem se v‰ak zaãal 
papír odlepovat, a tím bylo definitivnû roz-
hodnuto o jejich likvidaci. Po pádu totalitní-
ho reÏimu v roce 1989 pfievor klá‰tera Fr.
Sanctus Rott postupnû nechal zrestaurovat
cel˘ interiér klá‰terního kostela, vãetnû fre-
sek Jana DaÀka, za finanãní pomoci spolu-
bratfií rakouské provincie. V roce 2002
v hlavní budovû Nemocnice Milosrdn˘ch
bratfií byla zrestaurována freska Jana z Boha
a v roce 2008 bylo v jídelnû provedeno úpl-
né odkrytí a zrestaurování malby Poslední
veãefie Pánû a dekorativní malby rámování
dvefií. Na obnovû kulturní památky se fi-
nanãnû podílela Nemocnice Milosrdn˘ch
bratfií Letovice a Ministerstvo kultury âR.

Jak vidût, nejenom lidské osudy, ale i
osudy historick˘ch památek jsou závislé na
promûnách doby a odráÏejí spoleãenskou si-
tuaci, ve které vznikaly. Zrestaurované fres-
ky budou letovick˘m obãanÛm pfiipomínat
ãasy nesvobody a symbolizovat znovu na-
bytou demokracii.

Akademick˘ malífi Jan Danûk se fiadí me-
zi v˘znamné obãany, ktefií pfiispûli ke zvidi-
telnûní mûsta Letovice.

Karel Synek  
Foto: archiv K. Synka

Pfied 121 lety se narodil 
akademick˘ malífi Jan Danûk


