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MMOORRAAVVIIAANN  
HHIISSTTOORRIICCKKOO--VVLLAASSTTIIVVĚĚDDNNÁÁ  SSPPOOLLEEČČNNOOSSTT    

  VV    SSUUCCHHDDOOLLEE    NNAADD  OODDRROOUU  

 

informační 
zpravodaj 

 

                     
Číslo 28 

22. 4. 2010 
 

Bůh je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nic neotřese 
Žalm 62, 7 

 (Hesla Jednoty bratrské 2010) 

 
Na úvod:  
V loňském roce proběhla řada akcí a událostí související s naší činností, které by zasloužily informovat o nich 
obsáhleji, šly v rychlém sledu za sebou, jeden překrýval druhý a posunuly nás opět dopředu, ale zasílat vám 
pravidelné podrobné informace, k tomu schází síly a tak opět informujeme jen stručně. 
 
******************************************** Událos ti a zprávy 
 

 O činnosti MORAVIAN v r. 2009 
 
-   Výroční schůze se sešla 16. 2. 2009, za účasti 10 členů, bylo přijato 15 různých usnesení, zápis byl 
rozeslán všem členům ve Zpravodaji Moravian č. 25. 
-   V muzeu MB se natáčela část filmu k 300 let kostela milosti v Těšíně. Scénář vytvořil Daniel Spratek. 
-   Dne 15. února měl D.Říčan přednášku v Krnově  „Misionáři a misie na Krnovsku“ na pozvání FSČCE 
Krnov. Byl to úvod k přípravě náročného putování ve stopách Matouše Frantze, který podniknul v r. 1774  
cestu na Moravu mezi tajné evangelíky a podrobně své dojmy popsal. Putování připravil zpopularizoval a 
s přáteli prošel kazatel Radovan Rosický.  
 

 
 

Členové MORAVIAN při konferenci, z leva: H. Staňková, D.Valchář, Z. Valchář, L. Janča, L. Billová, 
D. Strnadel, P. Kunz, D. Loula, host: I.Balie, D. Dvorský, host: S. Balie, L. Kuc, L. Kucová,  

N. Martinová, V. Spratek. dřepící: M. Kurková, M. Martin, D. Říčan 



 

2 

-  5.Workshop pro 6 studentů byl 22.- 24. června. Zaměřen byl eticko-výchovně a vzdělavatelně. Mládež 
prováděla jednoduché práce restaurátorské, úklidové, renovační v muzeu a v Parku MB, výrobu 
pamětních desek do parku a pod. Na jejich žádost jsme akci prodloužili o 2 dny. Vše je popsáno ve 
zpravodaji č.26. Výdaje na stravu činily 904,- Kč, není tedy důvod žádat o grant. 
-   V červnu jsme vydali sborník z konference 2006. Přes to, že jsme podali dvě žádosti, nepodařilo se 
nám získat na něj grant. Vydali jsme jej tedy vlastním nákladem. Redigovala jej Monika Kurková 
z Liberce. Prací se podíleli i účastníci workshopu při skládání listů. 
-   V červnu vyvrcholila spolupráce s  o.s. Comenius Fulnek, kde budovali naučnou stezku Fulnekem a 
okolím o šestnácti zastaveních. Připravili jsme pro ně texty a ikonografický materiál pro dva panely: 
Moravští bratři, Jednota bratrská. Naučná stezka má navazovat na naši Via exulantis. Žádají nás také o 
darování několika (nadbývajících) stromů z různých částí světa pro jejich park ve Fulneku. 
-   31. června jsme zakončili projekt „Zamlčené dějiny“ spolufinancovaný česko-německým fondem 
budoucnosti a úřadem městyse (celkem110 tis Kč), zahájený v r. 2008 k výročí Davida Zeisbergera, který 
časově přesahoval do r. 2009 těmito akcemi: Vydali jsme 500 ks David Zeisberger v němčině, uspořádali 
9. června individuelní zájezd do Herrnhutu, kde jsme se setkali se starostou, Dr. Meyerem a dalšími 
zajímavými osobnostmi. 
-   11. -  18. července připravili Krnovští přátelé pod vedením kazatele ČCE Radovana Rosického výše 
zmíněnou pěší cestu po stopách Matouše Frantze (podniknul ji r.1774), nazvanou „Via exulantis“, která 
začínala v Gnadenfeldu – Pawlowicki v Polsku, kde navázali kontakty s místními historiky i vedením 
města. Prošli téměř všechna důležitá místa, která Matouš Frantz zmiňuje. Jejich zážitky a poznatky by 
stálo za námahu publikovat. Cestu zakončili v Muzeu Moravských bratří v Suchdole n.O. 
-   20. září zorganizoval Petr Kunz pěší cestu do Těšína, čímž se navázalo na tradici z období kolem 
r.1723, kdy lidé z Kravařska tajně navštěvovali kostel v Těšíně. Akce se konala v souvislosti s 
mohutnými oslavami 300 let Kostela milosti v Těšíně. Účastníci sehráli v cíli krátkou scénku podle 
historických událostí a citací. Této akce se nás zúčastnilo celkem 10. D. Říčan měl přednášku o 
misionářích z Kravařska, ing. J. Pleva přednášku o Jednotě bratrské.. 
-   27. září jsme se zúčastnili oslav 300 let narození Georga Schmidta v Niesky v SRN, kam jsme zavezli 
lípu z Poodří a pamětní kámen. Text do kamene vytesali účastníci workshopu. Akce se zúčastnilo mnoho 
zajímavých hostů z Afriky, Herrnhutu a různých částí Německa. K této akci jsme vydali pro mládežníky  
Zpravodaj Moravian č.27. 
-   1. října nám byl schválen grant na projekt „V. konference Moravian“ v celkové hodnotě 100 000,- Kč. 
Spolufinancován je č.-něm. fondem budoucnosti a úřadem městyse Suchdol n.O. Projekt přesahuje 
časově do roku 2010, ukončen bude po vydání sborníku z konference. Tak se nám podařilo zajistit 
konferenci finančně. 

 
 

Členové MORAVIAN před kostelem v Českém Těšíně, první a druhý z  prava  
celou cestu ze Suchdolu n.O. absolvovali pěšky. 



 

3 

-   Stěžejní akcí roku 2009 byla V. mezinárodní konference Moravian 16. – 18. října. Její 
průběh byl publikován v tisku. Zúčastnilo se jí cca 150 zájemců o Moravské bratry. Byla to naše patrně 
nejúspěšnější konference, měli jsme především radost, že v množství přednášek z dějin nezaniknul 
duchovní rozměr tohoto témata. 
PÁTEK  16. 10. 2009 
10 00 Slavnostní zahájení, pozdravné projevy hostů. Řídil moderátor Dr K. Chobot. 
- Vyhodnocení výtvarné soutěže pro mládež  "Jak znám svůj region Kravařsko a Poodří". Zapojilo se asi    
   150 žáků, kterým byly předány pěkné finanční odměny. 
- Úvodní přednáška Dr. Isaac Balie z Jihoafrické republiky: "Georg Schmidt, jak je hodnocen dnes"  
- Další úvodní přednáška Dipl. Psych. Horst Schinzel: David Zeisberger. 
- Petr Geryk: Dvě severoamerické skupiny Algonkini a Irokézové.                     
- ThDr. Lydie Kucová: Georg Schmidt 
Vyhlášení sbírky na misijní práci v Jihoafrické republice (vynesla   cca 4 000 Kč). 
- Mgr. Monika Kurková: Anna Nitschmannová – Caritas. 
- Pavel Neústupný – Berlin:  Působení obnovené Jednoty bratrské v Estonsku a Lotyšsku. 
- D.Říčan: Stručné shrnutí dalších (zbylých) jubilantů. 
Po obědě: Přednášky k dějinám Jednoty bratrské přinášející nové  historické skutečnosti. 
- Dr. Friedrich Goedeking UPOl: „Denn wo das Evangelium gepredigt wird, da werden die Leute       
   zahm“ (David Zeisberger). Herrenhuter Mission und Indianerkultur. 
- Dipl. Psych. Horst Schinzel:  Die Amerikanische Revolution und David Zeisberger. 
- Drahomír Strnadel: Kontakty českého Valašska se Suchdolem. 
- Dipl. Psych. Horst Schinzel:  Die Ankunft der Europäer in der New York Bucht  aus inianischer Sicht.      
- Martin Pytr - genealog,  Mořkov: Rodiče a původ Georga Schmidta.                                          
16 00   v Kulturním domě: vernisáž  putovní expozice  „David Zeisberger 1721-1808 a jeho sen o 
moravských indiánech. Autor:  Horst Schinzel – úvodní slovo. 
Kromě této expozice z Mnichova prohlídka:  
-  výstava  propagačních  panelů „Moravské Kravařsko“. 
-  výstava Biblí a starých  křesťanských tisků.                                                                                  
Před muzeem zahraniční hosté provedli zasazení stromu z Heerendijku.             
Prohlídka:  Stálé expozice David Zeisberger v Muzeu Moravských bratří.                                                                                    
Po večeři:   Panelová diskuse  pro vytrvalé účastníky s možností vracet se k tématům dopoledním. 
SOBOTA  17. 10. 2009  09 00 – 10 00   Přednášky: 
- Dr. Isaac Balie: Moravská církev v Jižní Africe.                          
- David Loula, Vojnův Městec:  Moravané v beletrii. 
10 00  Bohoslužba po způsobu Jednoty bratrské:  v Klubu kultury  Dymáček ThB., St. Pientak. 
-   Vystoupení dětského pěveckého souboru  Skřivánek.                                                                  
Pokračování přednášek po obědě: 
- Prof. PhDr.Jan Vičar, CSc. UPOl  Američtí moravané a hudba. 
- ing. Miroslav Sleha -Veverská Bitýška:  Moravané v USA-Pennsylvánii.      
- Radovan Rosický - Krnov: Po stopách cesty Mat. Frantze r.1774  a vyprávění o Gnadenfeldu.           
- PhDr.Václav Řeřicha UPOl : Bratrské osady Salem a Betabara v USA.                  
Show: Mládí Zeisbergera.  Připravila mládež a Z. Valchář.                                                                                              
- Martin Pytr - genealog, Mořkov: Otázka možného příbuzenství K. Davida a Andrease Grassmanna.               
- Arnold Kordasiewicz Pilawa Górna: Zasluzeni Dla Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Dzierzoniowskiej -     
               Bracia Morawscy z Gnadenfrei 
- PhDr. František Hýbl: Komenský a Lešno. 
Oficielní zakončení konference, zhodnocení, přínos, další záměry Moravian. 
16 00 – 17 00 Prohlídka Muzea městyse Suchdolu n.O. expozice dějiny městyse, Ponny expres, militária.                     
17 00 – 19 00 Výlet  do Fulneku Památníku J.A. Komonského a výstavu plastik v kostele sv. Josefa. 
NEDĚLE  18. 10. 2009 
10 00 – 11 00 Bohoslužba v evang. kostele.   
13 30 – 17 00 Autobusový zájezd Hynčice  - Památník J.G. Mendela, Kunín – zámek. 
17 30 – 18 30 Večerní koncert - v evang. kostele pěvecký sbor Noemi Kulíkové z Oder.  
Předtím krátký referát - Američtí Moravané a hudba - PhDr  J.Vičar                              
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-   V říjnu jsme vydali publikaci „Die Mährische Brüder aus Zauchtel“ z prostředků téhož grantu. 
-   4. prosince měl ve Fulneku  D. Říčan přednášku „Jednota bratrská na Fulnecku“ na požádání o.s. 
Comenius. 
-  V prosinci 2009 nám věnoval R. Bašný ze Suchdolu starý tisk Moleriho postilu, Nürnberk 1786, bez 
přední desky ale jinak ve velice dobrém stavu a s mnoha vloženými kuriosními dobovými tiskovinami, 
opisy písní a jinými rukopisy.  
-  Během roku pod hlavičkou Moravian proběhly dvě výstavy grafických listů Rembrandt a 11 výstav 
starých tisků Zd. Valcháře v Mohelnici, Zábřehu, Č. Těšíně, Návsí, Třinci, Sl. Ostravě, Bohumíně, 
Svinově, Frýdku-Místku, Nošovicích. 
-   V lednu v Muzeu Moravských bratří absolvovala praxi studentka dějin Ostravské univerzity a naše 
členka Hana Kyselá. Během praxe se věnovala katalogizaci knihovny Moravian a evidenci 
trojrozměrných předmětů. 
-   Moravian má 28 členů, přistoupila v říjnu paní Marcela Kulovaná ze Suchdolu n.O. 
-  V průběhu roku jej řídí tříčlenný výbor, který se sešel 3x ve složení D.Říčan předseda, Z.Valchář jako 
jednatel a současně statutární zástupce, L. Kuc člen výboru. 
-   Zpravodaje Moravian: Vyšly č. 25, 26(workshopový), 27. Rozesíláme je z úsporných důvodů 
elektronickou poštou, jen něco málo se tiskne a rozesílá. 
-   V minulém roce se sešla členská schůze 3x a na mnoha pracovních akcích při přípravě V. mezinárodní 
konference. Šlo o desítky hodin zajímavé a požehnané práce, na které se dle svých možností i vy podílíte.  
-  Z časopisů odebíráme „Nové bratrské listy“, které vydává Ochranovský seniorát. Tento časopis si 
všímá i dění v Jednotě v různých částech světa. 
 
***************************************** Události a zprávy od jinud 
 
-   V lednu nám přišlo úmrtní oznámení, že 1. 1. 2009 zemřela ve věku 87 let Renate Herrmann rozená 
Smidt. Hlásila se k nám s tím, že je potomek Davida Schneidera, tím pádem i samotného legendárního 
Martina Schneidera 1609 – 1673 a mnohých jiných významných Moravanů. Narodila se v Herčivaldu 
(Herzogwald) u Budišova n.B. v rodině tamějšího kazatele Gottfrieda Schmidta 1912-1925, kde byl v té 
době jediný sbor Jednoty bratrské na Moravě  
-  21.-22. května někteří z nás navštívili vědecké sympozium v polském Těšíně k výročí 300 let kostela 
milosti. 
-  3.- 4. října se v Suchdole sešla celorepubliková konference „Exulant“ 
- V lednu 2010 nám přišla smutná zpráva že  26. ledna tragicky zahynul při autonehodě Dr. Vernon 
Nelson, někdejší vedoucí archivář z Bethlehemu. Autor mnoha studií z dějin Moravian Church. Severní 
Moravu a Muzeum Moravských bratří navštívil v r. 2006 
-  Doporučujeme, aby jste sledovali internetové stránky a četli periodika dvou organizací s příbuzným 
programem. o.s. EXULANT, o.s. VERITAS. Dají se vyhledat googlem. 
                                                                                         
********************************************* k bib liografii MB ******  
 
Přírůstky do knihovny: Nejrozsáhlejším přírůstem bylo 27 publikací z produkce muzea Komenského v Přerově, dar 
od  PhDr. Fr.Hýbla. Jde převážně o komeniana. Dr. Meyer nám daroval několik knih v němčině z nich 
nejzajímavější pro nás je „Gnadenfeld“ od M.Kessler-Lehmann. Manželé Řeřichovi nám přivezli ze Salemu The 
Gardens of Salem by D.Spencer a Around-the-Word Moravian Unity Cookbook. Kuchařku od archiváře Daniela 
Crewse s názvy českých jídel: Knedliky, Zeleny na smetaně, Kolačky, Okurková Salát. Opravdu kouzelné a milé! 
-  V říjnu vyšla publikace E. Šteříkové „Jak potůček v jezeře“ Patrně nejlepší, co o Moravanech bylo v češtině 
napsáno. V r. 2009 také vyšla opět kniha od L. Mašínové: Moravané. 
 
Vydává občanské sdružení MORAVIAN  Historicko-vlastivědná společnost se sídlem v Suchdole nad Odrou.  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 , e-mail: daniel.rican(zav1náč)quick.cz �556 736 855 


