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Posílám je do světa právě tak, jako jsi ty poslal mne.

Jan 17, 18

(Heslo Jednoty bratrské 23. 6. 2009)

Čauky lidičky, právě probíhá předposlední den workshopu. Nebojte, neflákáme se tady, ale pracujeme už
od pondělí 21.6, kdy workshop začal. Vedoucí Daniel Říčan, si některé členy pamatoval ještě z minulého
roku. Přesněji Tondu Vávru, Dana Sikoru a Dušana Staňka. Tito tři pomáhali muzeu před cestou do
Niesky(SRN), Je to asi 50km na sever od Liberce. Kde byl pohřben významný rodák Gerog Schmidt. Ale
přesuňme se do přítomnosti. Na tomto workshopu se sešlo 7 lidí. Přesněji tři osmačky-Nikola Vávrová,
Denisa Valíková a Sylva Kucová a čtyři deváťáci. Sešla se tady původní trojice z minulého workshopu
s Denisem Kabeláčem. Jak říká Dan, už máme jen ty lehčí práce. Jako renovace fukaru, tesání textů do
kamene a další podobné práce, které vykonávali kluci. Holky dělaly ty lehčí práce, umývaly okna, vyplely
záhon se stromky a další takové ženské práce. Netrpíme hlady, Eva Urbanová nám připravovala dobré
pokrmy. Snídaně a večeře jsme si dělali sami s Evou. Na oběd jsme chodili do školy, nebo domů. Naštěstí
nám nepršelo, ale celý workshop bylo krásně. Část denního programu workshopu bylo věnováno sázení
stromů. Zasadili jsme 2 asi půl metrové stromy z bratrské osady Nowa Sol. Nakonec jsme udělali
společnou fotku:

Rozhovor s účastníky workshopu:
1. Proč jsi šel na workshop?
Dan Síkora: Protože minulý rok zde bylo zajímavě, a proto jsem šel ještě na tento.
Dušan Staněk: Jako Danovi - se mi tady, taky líbilo.
2. Jaká přednáška o muzeu nebo historii tě zaujala?
Tonda Vávra: Líbil se mi výklad o genealogii a rodokmenu, který jsme si nakreslili.
Sylva Kucová: Líbila se mi přednáška o vzniku a dějinném vývoji Suchdola n. O.
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3. Chutnalo ti jídlo?
Denis Kabeláč: Nechutnalo. Protože nejím zeleninu a ta se tady objevovala často.
Denisa Valíková: Chutnalo. Eva vařila dobře, nemůžu si stěžovat.
4. Líbí se ti muzeum? Proč?
Dan Síkora: Jo. Hlavně se mi líbila Indiánská část.
Denis Kabeláč: Jo. Ale nejvíce se mi líbil Mlýnský kámen v expozici „Do všech koutů světa“.
Ptala se Denisa

Zmoženi z přednášky o Moravských bratřích

Dušan, Dan, Denis pracují na renovaci fukaru

Denisa Valíková pracuje na Zpravodaji z workshopu

Tonda Vávra tesá do kamene - Český Rixdorf

Seznam prací vzešlých z workshopu: Odplevelení dvorku a záhonu, označení stromků cedulkami,
ošetření stromů v parku Moravských bratří, téměř všechny jsou poškozeny od sekáčů trávy, vysekání
textu do kamenů ke stromům z Rigy, Laponska, Českého Rixdorfu, nátěr schodiště luxolem, nátěr a
umístění vývěsní skříňky na vrata, nátěr infotabule David Nitschmann Syndikus, očištění figuriny ve
vězení, renovace fukaru, oprava cepů, zaizolování malého depozitáře proti prachu, vyčištění kanálů,
vyčištění větracích kanálků, umytí oken, vyvezení odpadků, úklid všech expozic, připevnění věšáků
v ubytovně, připevnění garnyží v kanceláři a ušití záclonek, evidence knih a časopisů do knihovny
Moravian, renovace cca 15 předmětů věnovaných muzeu, napouštění proti červotočům, zhotovení obálek
na zkompletované časopisy.
Členové MORAVIAN děkují všem účastníkům workshopu za jejich skvělou práci.
Vydává MORAVIAN Historicko-vlastivědná společnost se sídlem v Suchdole nad Odrou.
Toto číslo je určeno účastníkům workshopu a příznivcům muzea Moravských bratří. Redakce: Denisa
Valíková. Náklad: 30 výtisků. Ostatním členům rozesláno elektronickou poštou. Kontakt: Daniel Říčan,
Čs armády 276, 742 01 Suchdol nad Odrou , 556 736 855, daniel.rican(zav1náč)quick.cz
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