
Informační zpravodaj MORAVIAN  

1 

MMOORRAAVVIIAANN  
HHIISSTTOORRIICCKKOO--VVLLAASSTTIIVVĚĚDDNNÁÁ  SSPPOOLLEEČČNNOOSSTT    

 

informační 
zpravodaj 

 

                                                

Číslo 33 
29. 12. 2011 

 
 Dám tě za světlo národům, abys byl mou záchranou, až na konec země.   

Izaiáš  49, 6   
 (Heslo Jednoty bratrské 29. 12. 2011) 

 

Úvodem: 
     Na severu Moravy upršené léto přešlo v krásný podzim, zima je zatím milosrdná a zmenšuje se počet 
akcí i návštěv muzea. Na některé akce jste byli i pozváni. Budeme vás alespoň informovat o jejich průběhu. 
 
Kontrola z Evropské unie 31. 8. 2011.  
Byli jsme překvapeni, když se nám ohlásili revizoři z příhraničního projektu Interreg IIIa. Byl to projekt, v 
hodnotě 279 717 Kč a financoval Expozici "Do všech končin světa, konferenci 2006 a Via exulantis". 
Zajímalo je účetnictví, udržitelnost a budoucnost projektu. Nebyly shledány závady a naopak nám byly 
nabídnuty další možnosti financování příštích akcí.  
 
Potomci Komenského v Suchdole n.O.  1. 9. 2011 
     Před 20 lety jedna z účastnic zájezdu Jednoty bratrské z Hamburku našla ve zdejším evangelickém 
kostele svou fotografii na panelu s expozicí "Potomci Komenského". Letos přijela tato paní - Ulla Weiss s 
manželem, emeritním kazatelem Jednoty bratrské v Hamburku, se dcerou a vnučkou, které výlet do země 
otců, věnovali jako dárek ke konfirmaci. Vnučka je představitelkou 12. generace od Komenského, z linie 
Jäschke. Před 100lety jejich praděd Franz Wollenhaupt s rodinou, žil v Hranicích a patřil do zdejšího 
evangelického sboru. Tady rodinní příslušníci byli oddáváni, křtěni, chodili do kostela a F.Wollenhaupt byl 
také účastníkem prvních oslav Komenského ve Fulneku v r. 1892.  
     Setkání se současnými potomky Komenského bylo velice spontánní, zúčastnili se jej starostové 
Suchdolu, Fulneku, emeritní starosta Fulneku, zástupce občanského sdružení Comenïus z Fulneku, emeritní 
ředitel muzea Komenského z Přerova a další zájemci. Došlo k výměně informací i sběratelských materiálů.  

Zajímalo nás, jak se žije lidem s takovými 
slavnými předky, s jakou hrdostí či zátěží je 
nosí. Naši hosté byli zajímaví i jinak. Jsou 
současně potomky legendárního Michala 
Jäschke, jenž emigroval do Herrnhutu ze Žiliny 
v první skupině s Kristianem Davidem r. 1722 a 
založil tam rod živící se pekařským řemeslem. Z 
něj pak vyšlo několik významných osobností 
působících misijně především v Asii. 
     Komenský neměl potomky v mužské linii. 
Všichni vzešli z jeho druhého manželství od 
dcery Alžběty provdané Figulus. Pokud vás 
zajímá složitý příbuzenský vztah jeho potomků, 
přijďte si prohlédnout obnovenou expozici na 
toto téma v evangelickém kostele. Panel s 
rozrodem má rozměr cca 6m2.  
 

Zájezd z Českého Rixdorfu 21. 9. 2011 
Na jihu Berlína  před 275 lety  pruský král umožnil emigrantům z Čech založit si vlastní obec. Potomci 
těchto exulantů v rámci oslav podnikli i zájezd do ČR a navštívili některá památná místa, mezi nimi také 
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muzeum Moravských bratří. Tlumočil jim česky mluvící farář Langerfeld z Niesky, který je v Suchdole n.O. 
častým hostem. V parku Moravských bratří u stromu z Č.Rixdorfu jsme setkání zakončili zpěvem a 
modlitbou.  
 
Expozice Moravští bratři - putovní 
     V loňském roce jsme likvidovali starou expozici o Moravských bratřích, kterou jsme měli 
nainstalovanou v evangelickém kostele od r. 1992. Byly to menší nástěnky, velice skromné, s texty psanými 
na psacím stroji a přece velice dobře plnily ve své době poslání. Bylo mi líto je zcela zlikvidovat, uložil 
jsem je proto do sborového archivu. Sbor apoštolské církve z Havířova projevil letos zájem o zapůjčení 
nějaké expozice pro sborový den. Tu přišla vhod tato stará expozice. Bylo nutno zhotovit dva zcela nové 
úvodní panely, provést malé opravy a vznikla kolekce vhodná k zapůjčování pro různé příležitosti. 
      Jde o 24 listů na tuhém papíře béžové barvy o rozměrech 75,5 x 43 cm. Listy 1. - 7. vypráví o Jednotě 
bratrské na Kravařsku, jejím zániku, duchovním probuzení po 100 letech, založení Herrnhutu a emigraci do 
Saska. Na listech 8. - 23. jsou představeni misionáři ze Suchdolu a list 24. je o Jednotě bratrské v 
současnosti. Jde o malý balík lehce přenosný, k němuž můžeme případně zapůjčit i sklo na překrytí listů a 
podložky ze sololitu, pokud by měla být instalována na delší dobu. Nenáročným zájemcům o téma misie je 
tato putovní expozice k dispozici. Bylo by velice dobré, kdyby někdo z členů Moravian provedl aktualizaci 
některých údajů, případně drobné textové a estetické korekce. 
 

                              
 
Kanalizace 
Letos  na podzim byla v Suchdole n.O. zahájena dlouho vyhlížená akce - 
budování kanalizace v hodnotě několika stovek milionů Kč. Máme naději, že se 
vyřeší problémy s vlhkostí. Prosím, upozorněte ty, kteří na vaše doporučení chtějí 
navštívit Suchdol n.O., že v případě vlhkého počasí je okolí muzea velice blátivé.  
 
Publikace Bratrský sbor ve Fulneku 
Občanské sdružení Comenius Fulnek vydalo II. vydání této publikace od PhDr. 
Ad.Turka, u příležitosti jeho 100. výročí narození. Jde o velice seriozního historika, známého svou 
pečlivostí,  publikace je k dostání také v našem muzeu. 
 
Lípy z Herrnhutu 
Vysazování stromů na památných místech spojených s Moravany, bývá občas provázeno potížemi s 
vandalizmem. Proto vandalům na truc, bylo do Suchdolu přivezeno 31. října 18 lip z Herrnhutu a 
zaškolkovány v zahradě muzea.  
Při návštěvě Berthelsdorfu jsem našel propagační místnost u vjezdu do zámku zcela zdemolovanou.  
S těmito problémy se tedy potýkají i naši přátelé v Německu. 

Pozor! VI. mezinárodní konference Moravian bude 19. - 21. října 2012 
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