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MMOORRAAVVIIAANN  
HHIISSTTOORRIICCKKOO--VVLLAASSTTIIVVĚĚDDNNÁÁ  SSPPOOLLEEČČNNOOSSTT    

  VV    SSUUCCHHDDOOLLEE    NNAADD  OODDRROOUU  

 

informační 
zpravodaj 

 

                                          
Číslo 59 

19. 11. 2021 
          Řiďte se příkladem těch, kteří vírou a trpělivostí dosáhli splnění Božích slibů. 

Židům 6, 12  
 (Hesla JB 24.9.2021) 

 

 
 

*** Aktuálně ke konferenci ****************************************** 

 
IX. Mezinárodní konference MORAVIAN Historicko-vlastivědné společnosti 

K výročí 300 let Davida Zeisbergera apoštola indiánů 
Po dlouhých a pečlivých přípravách, které probíhaly 8 měsíců jsme se sešli 24.–26. 9. 
2021 na konferenci, která vzhledem ke covidové situaci byla odvážným, ale nakonec 
správným rozhodnutím. 
 
*** Stručná charakteristika ***************************************** 
 

Třídenního setkání se zúčastnilo asi 100 hostů (včetně organizátorů) – členů Moravian. 
Národnosti z: Čech, Moravy, Německa, Slovenska, Rakouska, Rumunska, USA. 
Předneseno bylo 17 referátů na tři hlavní témata: David Zeisberger, další jubilující 
Moravané, jiná témata.Bohatý doprovodný program zpestřil paletu celé nabídky. 
 
**** Program ******************************************************** 
                                                                                                       

PÁTEK  24. 9. 2021  
 
09:00 – 10:00 Probíhala prezence účastníků, což vyžadovalo zvládnout spoustu potřebných úkonů.                          
Připravit prezenční listiny, výdej stravenek, ubytování přenocujících, výdej jmenovek pro účastníky, 
složku s materiály, konferenční poplatky aj. To vše musela zvládnout H. Staňková se svým týmem. 
Prodej publikací a jiných produktů nabízel Moravian celé 2 dny, což obstarávala Sára Jasaňová s dalšími 
pomocnicemi. Další produkt nabízel Aleš Mrázek – čerstvě vytištěný 65 stránkový kreslený dobrodružný 
seriál pro děti i dospělé o Davidu Zeisbergerovi, příteli severoamerických Indiánů.                                                                   
 
Spolupořadateli letošní konference byli: Městys Suchdol, Klub kultury, Johannes Mathesius Gesellschaft. 
 
Konferenci svým jménem zaštítily tyto osobnosti:                   
Ing. Richard Ehler - starosta městyse Suchdol n. O.          
PhDr. Karel Müller - ředitel Zemského archivu Opava 
Greg Peters emeritní náčelník Delawarů - Kanada 
Kníže Heinrich XIV. Reuss Dipl. Ing. 
Drahomír Strnadel - předseda Matice Radhošťské 
 
Konferenci zahájil starosta městyse Suchdolu n.O. 
krátkým přivítacím projevem. 
Celou konferenci moderovali PhDr. Karel Chobot a jeho 
dcera slečna Mgr. Lenka Chobotová. 
  
Pozdravnými projevy přispěli PhDr. K. Müller - ředitel                Prezence při vstupu do Klubu kultury 
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Zemského archivu v Opavě a Dipl. Psych. Horst Schinzel z Mnichova, který zastoupil organizaci 
Johannes Mathesius Gesellschaft.  
Pozdravy písemné zaslali Dr. E. Štěříková - historička a Greg Peters emeritní náčelník Delawarů, který 
navštívil Suchdol s částí svého kmene v r. 2015. 
 
Následoval řetěz přednášek, které tlumočili Noemi Martinová a Marek Říčan: 
1.   Bc. Pantálek Jáchym: Rod Zeisbergerů   
2.   Prof. Dr. Brossmann Ulf - Mnichov: Ballenhorst Rosina (1722-91)  
3.   Bc. Solnický Pavel: Lawatsch Andreas (1712-71)   
4.   Říčan Daniel: Dějiny Horního dvora v Suchdole n. O.  
 
Oběd a veškeré stravování probíhalo v prostorách Klubu kultury, což 
zorganizovaly naše členky pod vedením paní M. Böhmové. Nechyběl ani čas 
pro kávu, po níž jsme se odebrali na galerii kulturního domu, kde tradičně 
presentujeme svou činnost.  
 
Tentokrát šlo o 4 výstavy:  
     1) David Zeisberger a jeho sen o Moravských indiánech - 17 panelů.  
     2) Sedm dlouhodobých projektů MORAVIAN - presentace naší činnosti. 
     3) Konference Moravian 1996-2018 - presentace minulých konferencí. 
     4) Jak se dělá Zeisberger - výstava představující co vše je potřeba znát            Horst Schinzel a Marek Říčan 
          a probádat, aby vznikla výstava o člověku tohoto formátu.  
     5) Expozice David Zeisberger v muzeu Moravských bratří - byla přístupná    
         během konference v dohodnutý čas. 
 
Pokračování přednášek: 
5.   Bc. Solnický Pavel: Nitschmann Susanna  roz. Weicht. 
6.   Halamová Lydie: Dopis D. Zeisbergera z r.1792 v archivu Jednoty bratrské   
      v Liberci. 
7.   Dr. Štěříková Edita: Nitschmann Joh. Starší (1711-72)  
8.   Mgr. Ing. Maďar Jaroslav: Misijná práca moravských bratov v Hornom      
      Uhorsku 
 
Pokračování v Parku Moravských bratří: 
- Odhalení pěti pamětních desek příslušníkům rodu Zeisberger provedli hosté: 
Horst Schinzel, Iva Hlavsová, Šimon Dvořák, Heinrich XXIX. Reuss jun., 
Heinrich. G. Steinmann. 
- V zadní části parku, kde budujeme zmenšeninu Ohia, ve kterém působil             Jar. Maďar z Bánské Bystrice 
Zeisberger mezi indiány, jsme zasadili strom. Zasazení stromu z USA – Ohio - Goshen provedla Eva 
Mesicki z New Yorku, nejvzdálenější účastník konference. 
 

- Přesunuli jsme se auty 2,5 km k Růžovému paloučku – prvnímu zastavení na cestě Via exulantis. Toto 
památné místo, kde došlo k loučení prvních exulantů s rodným Suchdolem 2. 5. 1724, bylo vybudováno 
během jednoho roku. Slavnostní přestřižení pásky provedli hosté Mgr. Miloš Krejčí předseda spolku 
Růžový palouček u Újezdce a kníže Dipl. Ing. Reuss Heinrich XIV. , který nám věnoval pozemek. 
Následoval výklad symboliky zde vysazených stromů, keříků růží Galských a kamenných klekátek. 
Odsud jsme se odebrali k nedalekému Lesnímu kostelu. 
 

- Setkání v lesním kostele s krátkou bohoslužbou Daniele Freitingera a připomenutím kazatelů, kteří zde 
tajně přicházeli z Uherské Skalice. Zakončili jsme písní Soudce všeho světa Bože a modlitbou. 
- Večeře následovala v Klubu kultury.  
                                                                              

- Panelová diskuze pro vytrvalé účastníky uzavírala den. Tady byla příležitost pro ostatní hosty představit 
instituci, kterou zde reprezentují a čím se zabývají. Tato část programu dávala možnost osobně se poznat.  
 

SOBOTA  25. 9. 2021    
Den zahájil svými písněmi místní Dětský pěvecký sbor Skřivánek.  Unikátností byla premiéra filmu 
"David Zeisberger aneb Delawáři v Suchdole" Tuto dějinnou událost zachytil na filmový pás Vistafilm 
s.r.o. Manželé Hlavsovi. 
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Další přednášky: 
9.   Hlavsovi Iva a Lubomír: O natáčení filmu o Zeisbergerovi v Ohiu a Pensylvánii. 
10.  Mgr. Freitinger Daniel: Schenk Johann Michael (1735-71)  
11.  Bc. Pantálek Jáchym: Earl P. Olmstead životopisec Davida Zeisbergera. 
12.  Mgr. Kurková Monika: Deníky Davida Zeisbergera 
13.   Neústupný Pavel: Charakteristika misijní činnosti Moravanů.  
Oběd podáván v KK  -  včetně času pro kávu. 
 
Závěrečná část přednášek:                                      
14.   Dr. Štěříková Edita: Schindler Matheus (1694-1771)  
        Vistafilm Hlavsovi: Promítání Film o filmu - jak se natáčel film o J.A.Komenském. 
15.   D. Říčan: Irokézové a Algonkinové v Ohiu v 18. stol. 
16.   Jubilující Moravští bratři v letech 2020, 2021, 2022 Zhodnocení a slavnostní zakončení konference.    
        Poděkovali jsme spoluorganizátorům, sponzorům, dobrovolníkům a předali dárky přednášejícím. 
 
Dnešní den uzavřel autobusový zájezd do Fulneku na novou interaktivní expozici v památníku J. A. 
Komenského a po reformačních památkách v okolí: Růžový palouček, Hl. Životice, Kunín, Šenov, 
Bernartice, Mankovice - výklad o stopách, které v těchto místech Jednota bratrská zanechala. 
Večeře byla opět podávána v Klubu kultury. 
 

             
   
       Šimon Dvořák - biskup JB                     Zasazení stromu z Goshen v Ohiu           V lesním kostele Martina Schneidera 
 

NEDĚLE  23. 9. 2018 
 

- Ráno poslední přednáška v sále na faře Prof. Dr. Brossmann Ulf: Odkaz Komenského pro sedm   
   moravských míst v okolí Fulneku. 
- Opět promítání filmu: David Zeisberger aneb Delawáři v Suchdole" Vistafilm s.r.o. Hlavsovi. 
- Bohoslužbu v evangelickém kostele vedl Šimon Dvořák – z Jednoty bratrské.                      
   Následoval doprovodný program: 
- Krátký výklad: Historie kostela jako pokračování dějin Moravských bratří. 
- Výstava: Potomci Komenského v přízemí.                                                                                   
- Výstava: Dědictví Komenského v Suchdole v poschodí. 
- Výstava: Školní práce na téma J.A. Komenský.    
- Prohlídka Eckertovy knihovny a Kontaktního místa pro rodáky.     
- Výstup na ochoz věže, odkud je krásný rozhled po Moravské bráně.    
- Oběd byl podáván na evangelické faře, včetně posezení u kávy a zákusků.                                                
- Nejvytrvalejší ještě absolvovali prohlídku muzea Moravských bratří a Muzeum městyse a pomalu se   
  skupinky hostů trousily směrem k domovům naplněni mnohými svědectvími o neúnavnosti Moravanů v   
  upřímné snaze jít ve šlépějích Krista. 
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**** Hodnocení ****************************************************** 

 
Nejvíce bývá hodnocen pomyslnými "hvězdičkami" program, něčím unikátní. Tady můžeme zařadit 
premiéru dokumentárního filmu manželů Hlavsových o příjezdu indiánského kmene Delawarů na 
Moravu. Ten trefně vystihl problematiku indiánské identity v dnešní době a vztah Delawarů 
k Moravským bratřím, přičemž o všem vyprávěl zcela nezaujatě. Účastníci také chválili panelovou 
diskuzi, když po nabitém dni se vyskytl prostor k debatě o tom, co kdo dělá, čím se zabývá. Stejně tomu 
bylo i v případě sobotního zájezdu po okolí, kdy obdiv sklidil zejména nově otevřený Svět Komenského 
ve Fulneku. Růžový palouček u Kletenské přehrady, který stojí v místech, kde se roku 1724 prvních pět 
suchdolských emigrantů loučilo s domovem. Pozemek pro vybudování paloučku věnoval jeho majitel 
kníže Heinrich XIV. Reuss z Rakouska. Jelikož byli jeho předkové příbuznými hraběte Zinzendorfa, stalo 
se slavnostní přestřižení pásky velmi symbolickým. Kníže dle svých slov kupoval před pěti lety pozemky 
v Suchdole s investičním záměrem, duchovní rozměr věci jej nyní však zcela překvapil. O další příjemná 
překvapení nebyla na letošní konferenci nouze, stejně jako o nově navázaná přátelství a známosti. Letošní 
konference byla pokusně streamována, účastnilo se jej asi 70 zájemců.  
 

     
 
Otevření Růžového paloučku - první zastavení na Via exulantis                  Společné foto účastníků v Lesním kostele 
 
**** Výstupy ****************************************************** 

 
- Každý účastník byl obdarován složkou s programem, propagačními materiály a publikací David    
  Zeisberger.  
- Jako novinky šest nových publikací: Teltschik česky, německy, anglicky, Rod Zeisbergerů v češtině,   
   angličtině, Deník Davida Zeisbergera v češtině, Komiks David Zeisberger přítel indiánů. 
- Vybudování Růžového paloučku – památného místa, připomínajícího počátek velkého exilu. 
- Zhotovení a umístění všech 58ks pamětních desek v Parku Moravských bratří. 
- Zasazení stromu z Goshen v Ohiu, kde je pohřben David Zeisberger. 
- Zhotovení vigvamu v Parku Moravských bratří ve spolupráci se skauty, počátek projektu Ohio. 
- Umístění sloupu, který upozorňuje na někdejší existenci rodného domu Davida Nitschmanna prvního  
   biskupa obnovené Jednoty bratrské. 
- Označení památných míst prvními deseti nástěnnými tabulkami. 
- Sborník přednášek z konference. 

                                                   
Projekt IX. mezinárodní konference a Via exulantis  vzniknul za podpory Nadačního fondu HYUNDAI,  

Nadace OSF 
a městyse Suchdol nad Odrou 

 

Vydává MORAVIAN Historicko-vlastivědná společnost se sídlem v Suchdolu nad Odrou, pro vnitřní informovanost 
členů a našich příznivců, anglická verze se mírně opozdí. Připravili Daniel Říčan a Jáchym Pantálek - bez jazykové 
úpravy v počtu 30ks tiskem, e-mailem rozesíláno na 320 adres. Kontakt: Daniel Říčan, Čsl.armády 276, 742 01 
Suchdol nad Odrou, e-mail: daniel.rican(zav1náč)seznam.cz �556 736 855, 777 348 231 


