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MORAVIAN
HISTORICKO-VLASTIVĚDNÁ SPOLEČNOST
SUCHDOL NAD ODROU

informační
zpravodaj
(workshopový)
Číslo 23

21.6. 2008
Věřím, pomoz mé nedověře.
Marek 9,24
(Heslo Jednoty bratrské 21.6. 2008)

Na úvod:
Muzeum Moravských bratří plní své poslání, přestože existuje jen z darů a práce dobrovolníků.
Protože většina členů nebydlí v místě, zajišťuje se provoz a údržba muzea s obtížemi. Už několik
měsíců připravujeme IV. workshop pro studenty, kteří v předprázdninovém čase odvádí pro nás
velký kus práce. Očekávaný grant z "Nadace Landek" jsme neobdrželi, proto jsme workshop
financovali z vlastních zdrojů a díky přispění městysu Suchdol n.O. daru ve výši 3 000Kč.
*****************************************************************
Jak to vidí účastník...

Workshop 2008
Už po čtvrté se v Suchdole n.O. konal tzv. WORKSHOP, kdy se mohli přijet zúčastnit
dobrovolných aktivit v muzeu Moravských bratří studenti z celé České republiky i okolních zemí.
Letos se sešli studenti z Ostravy, Suchdolu n. O., Kletné a Kopřivnice. I přesto, že studentů přijelo
8, stihli mnoho práce, od čištění exponátů, vytváření replik, po mytí oken. U práce samozřejmě
nechyběla ani dobrá nálada a snad i díky krásnému počasí. Během všech čtyř dnů 18.- 21. června
si studenti pomáhali a společně hospodařili, připravovali si stravu, večery se pak zaplnily
zábavou, grilováním, volejbalem a společnou konverzací.
K muzeu neodmyslitelně patří také návštěvníci. I do Muzea Moravských bratří v těchto dnech
zavítali zajímaví návštěvníci z Německa, Ameriky a Skotska. Pozvali jsme je mezi sebe, vyprávěli
jaký mají vztah k Muzeu Moravských bratří a samozřejmě ani u návštěv se dobrá nálada
nevytratila a i přes jazykovou bariéru, kdy byla příležitost konverzovat anglicky i německy se
všichni dobře bavili.
Věřím, že všichni studenti se určitě těší na nové zážitky příští rok s dalším 5. ročníkem
WORKSHOPU!!!
Ines Hellali - Ostrava
*****************************************************************
Práce studentů na workshopu letos:
- Zhotovení dalšího panelu v expozici: "Historie domu čp.21" (v němž je Muzeum).
- Vytvoření v excelu přehledné tabulky stromů pro park Moravských bratří, které sháníme
(pro130 stromů).
- Práce na propagačním letáku - skládačce o Suchdolu (v němčině).
- Vyhledávání na internetu a tisk obrázků pro expozici "Do všech končin světa".
- Zhotovení tabule "číslo popisné 21" v dobové úpravě.
- Ošetření květin v oknech - muškáty.
- Nově aranžovány suché trvanlivé květiny a estetické doplňky.
- Úprava knihy návštěv.
- Ošetření a sestřih stromů a keřů v Parku Moravských bratří.
- Obnova nápisů na pamětních deskách v Parku Moravských bratří.
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- Výroba a umístění provizorních tabulek ke stromům v Parku Moravských bratří.
- Vyklizení půdního prostoru pro depozitář, vyčištění, položení PVC.
- Výroba zárubní a zazdění dveří do depozitáře.
- Oprava válendy v ložnici č.1
- Čištění exponátů od hrubých nečistot, restaurování, napouštění proti dřevokazům, uložení do
depozitáře.
- Zrenovování figuriny v expozici - ve sklepení.
- Umytí všech oken v objektu.
- Vyluxování podlahovin, setření prachu, úklid.
- Opravné práce na angl. publikaci "Moravian Brethren from Suchdol"
- Vyklizení kůlny, separace zbylého stavebního materiálu, odvoz.
- Vyčištění dlažby ve dvorku od plevele.
- Zhotovení video-prezentace workshopu, kterou umístíme na našich internetových stránkách.
Účastníci workshopu:
Jana Božová Ostrava – Hrabová, Miriam Říčanová, Suchdol n.O., Ines Hellali Ostrava –
Výškovice, Zajas Adam Suchdol n.O., Vít Hrozinka Kletné, Jaromír Voda Suchdol n.O., Petra
Šromová Suchdol n.O., Vanda Kabeláčová Suchdol n.O., Silvie Valchářová, Kopřivnice.
Ze členů Moravian se zapojili pracovně: D.Říčan, Z.Valchář, L.Kuc, L. Billová, D. Dvorský,
J.Jenčo.

S návštěvou ze Skotska a USA u kávy

Miriam - konzervátor

Jarek Voda a Vít Horzinka - truhláři

Jana a Petra - přeprava

Ines při mytí oken

Vanda připravuje večeři

Vydává občanské sdružení MORAVIAN Historicko-vlastivědná společnost se sídlem v Suchdole
nad Odrou. Pro vnitřní informovanost členů připravili účastníci workshopu, Daniel Říčan,
Lubomír Kuc - Bez jazykové úpravy. Náklad: 40 výtisků. Ostatním členům rozesláno
elektronickou poštou. Prosím vytiskněte si! Kontakt: Daniel Říčan, Čs armády 276, 742 01
Suchdol nad Odrou , 556 736 855, daniel.rican@quick.cz
Rozesláno v září 2008
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