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"Vždyť jen z vašeho spojení s Ježíšem Kristem pramení vaše moudrost, 
bezúhonnost, svatost i vykoupení."

Marek 16,15
 (Hesla Jednoty bratrské 2007)

Na úvod: 
Začínám omluvou: Svolali jsme schůzku na pondělí 10. prosince, rozeslal jsem také dokumenty 
"Dlouhodobé projekty Moravian" a "Koncepce činnosti"  vám k prostudování, ale technika selhala 
a mnohým pozvání nedošlo. Budete tedy informováni alespoň tímto listem o závěrech posledního 
setkání.      Daniel Říčan

***************************************************** Aktuálně

Schůze 10. prosince 2007: 
1)  Přijetí nového člena ThDr F. Goedeking  prof. germanistiky  UJEP Olomouc - všemi hlasy.
2)  Nové stanovy: Připravil JUDr. Daniel Spratek z Třince. 
-  Pozměněn název, což je dáno ze zákona.
-  vloženy další cíle, tj. práce s mládeží a vydavatelská činnost. 
-  funkční období výboru se prodlužuje na čtyřleté - z praktických důvodů.
-  v případě zániku spolku se majetek  převádí na obec Suchdol n.Odrou.
3)  Schválen dokument "Dlouhodobé projekty Moravian verze 04 ze dne  10. 12. 2007.
     (rozšířen o záměr uspořádat zájezd do Herrnhutu pro starosty obcí z našeho okolí)
4)  Schválen dokument "Koncepce činnosti Moravian" verze 06 ze dne 10. 12. 2007.
5)  D.Strnadel navštívil 18 starostů obcí se záměrem opatřit další fin.

**************************************** Nejaktuálnější!!!!!!!
Co ještě nového v MORAVIAN:
-   V neděli 19. 8. 2007 v 17 hod v Domě kultury v Suchdole n.O. byla  vernisáž k putovní výstavě 
550 let Jednoty bratrské. Moravian si nechala zhotovit vlastní (jedenáctý) panel. Expozici otevřel 
senátor ing. Lajtoch. Přišlo asi 70 zájemců, což je úspěch. Mezi nimi různé zajímavé osobnosti 
mající úzký vztah k  tématu MB. Přístupna byla 19. -  30. srpna, což bylo náročné na zajištění 
hlídání. Kurátor výstavy Havelka hodnotil kladně jak jsme zajistili průběh akce. Děkujeme všem, 
kteří vypomohli při organizaci.
-   Do stávající expozice jsme dokončili další panel "Misie MB v Asii", do vitrin byly vyrobeny 
repliky  předmětů:  Nádoba  na  vodu-Surinam-Aravakové,  košík  s  víkem-Jamajka,  listinné 
písemnosti-Kalmyci, Tibet.
-    Muzeum bylo  v  průběhu roku hojně  navštěvováno hosty z  tuzemska  i  zahraničí:  Polsko, 
Slovensko, Německo, Kanada, USA, Ukrajina, Rusko, Estonsko, Anglie.
-   Zájezd "Po stopách Johna Husa" 54 převážně černých Moravských bratří z Toronta, i dalších 
sborů (Bethlehem, Nazareth, New York, Lititz,  tedy z Kanady,  Pensylvánie a Ohia)  pobyl v 
Suchdole 22. - 23. 9. 2007. V neděli v 9 hod. jsme měli společné bohoslužby v evang. kostele s 
vysluhováním sv. VP a poté strávili s námi nějaký čas v prostorách muzea. Mnozí byli potomci 
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misionářů, s místem rodiště Surinam, ostrov. Sv. Kříže, Tobago atd.  Zájezd vedl Dr.Dušan Toth 
Slovák z Toronta. Navázány  kontakty i přátelství – velice zajímavá akce.
-    Pro anglicky mluvící  návštěvníky jsme vydali  naši  první  anglickou publikaci:  G.A.Říčan, 
Moravian Brethren from Suchdol.
-  Grant z MŠMT  55 000 Kč jsme neobdrželi, patrně z důvodu, že ve stanovách nemáme práci s 
mládeží.
-   Příští rok je výročí 200 let úmrtí Davida Zeisbergera Apoštola indiánů. Expozici připravuje k 
tomuto výročí Mathesiova společnost v SRN (viz webové stránky) a na Slezském hradě v Ostravě 
ostravské občanské sdružení  zaměřené na indiánskou etnografii.  Za tím účelem nás  navštívili 
jejich představitelé z Mnichova a Ostravy. Oboustranná spolupráce je i z naší strany žádoucí.
-    Obecní  úřad  vydal  závazné  pravidla  pro  provoz  ubytovny  muzea  se  sazebníkem  pro 
přenocování. Vybavil ubytovnu prostěradly, ručníky, utěrkami a pod.
-  Tašky na střechu si koupili Dusovi-Praha, C. Bunning-Ohio(potomek mis. Heckenweldera)
-  Zdeněk Valchář připravil hezkou novoročenku PF 2008 tématicky zaměřenou k výročí 200 let 
Davida Zeisbergera.   Rozeslali jsme vám ji z úsporných důvodů elektronickou poštou, tištěné 
jsou dosud k dispozici, mohu zaslat.

***************************************************** Aktuálně

6 dlouhodobých projektů Moravian: 
Toto je sumář našich záměrů do vzdálené budoucnosti - dáli Pán. Prosím, aby jste mu věnovali 
pozornost a pokusili se tam sebe najít, najít si tam své místo, v čem můžete pomoci. Pokud se vám 
to nepovede, budeme vděčni i za jakoukoliv vaši účast, třeba povzbuzování.

Dlouhodobé projekty  MORAVIAN   
Verze 04   10. 12. 2007

1.   Muzeum MB -  čtyř etapový projekt vybudovat expozici a badatelskou instituci.  Verzi 01 
z  r.  2001 připravil  D.Říčan,  schválena  schůzí  Moravian  3.  7.  2001  a   zastupitelstvem obce. 
Poslední verze  06  je z  26. 9. 2004:
I.   etapa   r. 2001  otevření expozice o emigraci a jejich důvodech
II.  etapa  r. 2002-2005  průběžné budování: Expozice "Vězení", "D. Nitschm. Syndikus", nová 
fasáda a okna.
III. etapa  r. 2006-2007  nová střecha, velká expozice"Do všech končin světa", galerie z grantů 
Regionu Poodří, který získala obec a z našeho grantu  příhraničního  Interreg IIIa.
IV. etapa  r. 2008-2013  Záměr: IC, dokončovací práce, propagace, rozšiřování služeb. 

2.   Park Moravských bratří – projekt ing.arch  Kallusové z  r. 1995
  1)  Opatřování stromů z míst, kde Moravané působili
  2)  Pěstování a vysazování stromů 
  3)  Označení stromů kamennými deskami
  4)  Pomník Moravským bratřím
  5)  Zeď osobnostem
  6)  Prolézačka "Cesta misionáře"
  7)  Sklep domu Davida Nitschmanna
  8)  Informační tabule
  9)  Kruhová lavička a klasická
10)  Studna Nitschmannů
11)  Rýč, lopata, konev příp. jiné doplňky pro slavnostní příležitosti

3.   Via exulantis Cesta exulantů  Suchdol–Pilawa–Herrnhut – společ. projekt česko-pol.-něm. 
1)  Publikace Via exulantis - turistický průvodce (reedice)
2)  Propagační leták, i jako stručný turistický průvodce česky, něm, pol, angl.
3)  Infopanely na cestě:  ve Fulneku, Pilawie, Herrnhutu, Berthelsdorfu
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4)  Vyznačení cesty směrovkami 
5)  Videozáznam  z cesty Via exulantis
6)  Společná setkávání  s partnery  Suchdol-Pilawa-Herrnhut

4.   Badatelské  projekty  -  vychází  z  momentálních  potřeb  s  ohledem  k  výročím  a 
zpracovaným tématům, referáty z konferencí jsou pravidelně presentovány ve sbornících.
  1)   Seznam exulantů z Moravy - publikovat
  2)   Seznam misionářů z Moravy - publikovat
  3)   Životopisy MB - přepis a porovnání současných  překladů s prameny - publikovat
  4)   Knihovna Moravian – katalogizace publikací a periodik,  pravidelné doplňování, nákup
  5)   Uspořádání, konzervace a evidence sbírky trojrozměrných předmětů a starých tisků
  6)   Archiv  Moravian
  7)   V.     Konference r. 2009 s hl. tématem "David Zeisberger - Apoštol indiánů"
  8)   VI.    Konference r. 2012 s hl. tématem:    ?
  9)   VII.  Konference r. 2015 s hl. tématem:     ?
10)   VIII. Konference r. 2018 s hl. tématem:     ?
11)   IX.   Konference r. 2021 s hl. tématem "David Zeisberger - Apoštol indiánů" 250 let nar.
12)   X.     Konference r. 2024 s hl. tématem 300 let první emigrace ze Suchdolu
13)   Publikace: Moravští bratři - (obecné informace) výpravná reprezentativní publikace
14)   Publikace: O událostech na Kravařsku před r. 1723 
15)   Publikace: Duchovní probuzení na Kravařsku 1723/1724 
16)   Publikace: Komenského katechismus

5.   Malé projekty Moravian  -  zpracovali  D.Říčan – Z.Valchář
  1)  Vyznačit půdorys bratrské školy, informační tabule
  2)  Symbolické hroby Martina Schneidera a Samuele Schneidera
  3)  Informační tabule u katol. kostela
  4)  Informační tabule u Lípy J. A. Komenského
  5)  Klátové včelíny - atrapy
  6)  Informační tabule před evang. kostel o toleranční minulosti areálu
  7)  Naučná stezka Suchdolem po domech MB, průvodce, leták
  8)  Kampaň "Dům pro Suchdol"
  9)  Tabule u vjezdu do obce „Suchdol  n.O. městečko Moravských bratří“
10)  Památné místo "Pět sloupů církve"
11)  Záchrana Horního dvora - památky na rod Zeisbergerů

6.   Projekty regionální - moravskoslezské  
1)  Zřízení informačního centra s jedním zaměstnancem s povinnostmi: Kompletní propagační a  
informační služba, provoz, úklid, údržba, inventarizace, zabezpečení, provoz ubytovny, Muzeum 
městyse Suchdolu, začlenění dalších památných budov do informačního systému: Evang. kostel, 
katol.  fara,  nádraží,  Horní  a  Dolní  dvůr   podle  jejich  vybavenosti,  předkládání  projektů  pro 
financování akcí, zajištění samofinancování pracovního místa z grantů a pod. 
2)   Workshopy pro studenty z regionu, příp. zahraničí v muzeu MB, spolupráce se školami.        
3)   Naučná cesta po památkách na Jednotu bratrskou na sev. Moravě (trasa Fulnek, Kunín, Šenov, 
NJ, Žilina, Životice, Ženklava, Štramberk, příp.Těšín).
4)   Místo dalekého rozhledu u Jestřábí, využít pověst o J.A.Komenském.
5)   Butovice - připomenout emigraci MB-infotabuli, vysadit památné stromy.
6)   Hl.Životice - objevit základy bratrského kostela a hřbitůvku, archeolog. průzkum, infotabuli.
7)   Kunín-připomenout emigraci MB, G. Schmidta a dalších 25 misionářů-infotabuli, vysadit 
památné stromy, zpřístupnit kunínské vězení.
8)   Mankovice-připomenout emigraci, Mat.Stacha a dalších 10 misionářů-infotabuli, vysadit 
památné  stromy.
9)   Šenov-připomenout emigraci MB a 6 misionářů-infotabule, vysadit památné stromy.
10) Štramberk-připomenout emigraci MB-infotabuli, vysadit stromy.
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11) Ženklava-připomenout emigraci, A. Grassmanna v muzeu K.D a další 3 misionáře-infotabuli, 
vysadit památné stromy. 
12) Žilina-připomenout emigraci MB, Michala Jäschke a dalších 8 misionářů-infotabuli, vysadit 
památné stromy.
13) Životice-připomenout emigraci MB a další 2 misionáře-infotabuli, vysadit památné stromy.
14) Objevování památek na reformační minulost, emigraci a reemigraci v ostatních obcích severní 
Moravy a Slezska (Husitské Odry, Kostel milosti v Těšíně a další).  Jejich začlenění do 
propagačního systému  se zvláštním zaměřením na zahraniční zájemce – turisty.
15)  Uspořádat zájezd do Herrnhutu pro starosty z okolních obcí, seznámit je s pozoruhodnými
dějinami MB.

********************************** Prosím, věnujte pozornost!!!!!
Koncepce činnosti Moravian:                 Verze 06  (schválena dne  10. 12. 2007)
Milí přátelé, vážíme si toho, že se počet zájemců o členství stále rozšiřuje, což svědčí o tom, že 
Moravští bratří je téma neotřelé a obdivu – hodné. Byli bychom rádi, kdyby jste nemuseli být jen 
diváky, ale práce v Moravian vám přinášela dostatek uspokojení z dařící se práce. Proto chceme 
aby "Šest dlouhodobých projektů" a další úkoly byly rozděleny 11 pracovním skupinám, které by 
na nich postupně a podle svých možností samostatně pracovaly.  Kompletní obsáhlý dokument 
"Koncepce činnosti Moravian" byl vám rozeslán, nestalo-li se tak, na požádání zašlu. Přikládám 
jen přehled pracovních skupin a prosím, aby jste se sami zařadili co by jste chtěli pomoci tvořit a 
vedoucí prosíme, aby si sami sestavili pracovní týmy.  Zde je návrh:
1.  Provoz muzea  -  Ved: Libuše Billová, spolupr. Z.Valchář, D.Říčan, 
2.  Expozice obměnitelná a jiné akce -Ved: Z.Valchář, spolupr.  D.Říčan, L.Billová, L.Kucová, 
     M. Kurková
3.  Expozice - dokončovací práce - Ved: Z. Valchář, spolupr.  D.Říčan, M.Kurková 
4.  Opatřování stromů z míst, kde MB působili  - Ved: Libor Janča, spolupr. Vilém Spratek 
5.  Budování Parku MB - Ved: J. Jenčo, spolupr.  L. Kuc 
6.  Via exulantis - Ved: D. Valchář, spolupr.      Petr Kunz 
7.  Badatelské projekty - Ved: D. Říčan, spolupr.  David Loula, Lydie Kucová, M.Křížová,   
     P.Říčan, D.Spratek, Monika Kurková, H. Kyselá, F.Goedeking  
8.  Malé projekty Moravian  - Ved: L. Kuc, spolupr.  D. Říčan, J. Jenčo, 
9.  Projekty regionální - moravskoslezské - Ved: Drahomír Strnadel ?, spolupr. 
10.Propagace - Ved: Hana Staňková, spoluprac. L.Kuc, D.Říčan, 
11.Finanční zabezpečení projektů - Ved: Drahomír Strnadel, spoluprac. D.Říčan, H.Staňková 

Seznam členů: Ze Suchdolu n.O: Daniel Říčan, Zdeněk Valchář, Lubomír Kuc, Jaroslav Jenčo
Z jiných  míst:  Hana  Staňková (Bernartice  n.Odrou),  Daniel  Valchář  (Kopřivnice),  Petr  Kunz 
(Kopřivnice),  Drahomír  Strnadel  (Trojanovice),  Vilém Spratek (Třinec),  JUDr Daniel  Spratek 
(Třinec), Mgr Monika Kurková - Michalíková (Praha), Mgr. Šimon Dvořák (Chrastava), Michael 
Martin (Václavice), Noemi Martinová (Václavice), David Loula (Vojnův Městec), Mgr. Miriam 
O´Hea  (Edinburgh),  ThDr.  Lydie  Kucová  (Praha),  ing.arch.  Tomáš  Dittrich  (Praha),  Libuše 
Billová  (Hladké  Životice),  Pavel  Říčan  (Těrlicko),  Hana  Kyselá  (Hodslavice),  Mgr.  Markéta 
Křížová (Praha), ing. Libor Janča (Ostrava), Roman Duba (Žďár n.S.), Dr. Friedrich Goedeking

 ***************************************************** Aktuálně
Pokud  chcete  zaslat  členské  příspěvky,  využívejte  raději  osobní  zprostředkování,  nebo  pošt. 
obálku. Přijde nám to líto, "krmit" bohaté peněžní ústavy, které jsou jinak co se týče sponzoringu 
velice lakomé. Členský příspěvek zůstává: Výdělečně činný 100 Kč, ostatní 50 Kč. Děkujeme! 
Vydává občanské sdružení  MORAVIAN Historicko-vlastivědná společnost  se sídlem v Suchdole nad Odrou.  Bank. 
spojení: ČSOB, Nový Jičín; č. ú.: 194991606/0300
Pro vnitřní informovanost členů připravil Daniel Říčan - Bez jazykové úpravy. 
Náklad: 20 výtisků. Ostatním členům rozesláno elektronickou poštou. Prosím vytiskněte si!
Kontakt: Daniel Říčan, Čs armády 276, 742 01 Suchdol nad Odrou , 556 736 855, 
e-mail daniel.rican(zav1náč)quick.cz 
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