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MMOORRAAVVIIAANN  
HHIISSTTOORRIICCKKOO--VVLLAASSTTIIVVĚĚDDNNÁÁ  SSPPOOLLEEČČNNOOSSTT    

  VV    SSUUCCHHDDOOLLEE    NNAADD  OODDRROOUU  

 

informační 
zpravodaj 

 

                     
Číslo 30 

29.12. 2010 
 

Což nemáme my všichni jednoho otce? Což nás nestvořil jediný Bůh? 
Mal. 2, 10 

 (Hesla Jednoty bratrské 2010) 

 
Na úvod:  
Milí přátelé, vstupujeme do dvanáctého roku existence občanského sdružení Moravian, které pečuje o dějiny 
pozoruhodného hnutí Moravských bratří. Výbor Moravian děkuje za vše čím jste se podíleli na této práci. 
 
******************************************** Událos ti a zprávy 
 

 O činnosti MORAVIAN v r. 2010 stručně 
- Na počátku roku nám oznámil Dr. Isaac Balie z Jihoafrické republiky, že sbírka kterou jsme vykonali při 
příležitosti 5. mezinárodní konference Moravian, byla použita pro děti z Genadendal, což je jakýsi 
jihoafrický Ochranov. 
- Během roku se staráme o putování výstavy "David Zeisbereger a jeho sen o moravských indiánech" Od 
května navštívila Nový Jičín, Fulnek, Komorní Lhotku, Šternberk.     
- Ve dnech 22.- 24. června se uskutečnil 6.studentský workshop v muzeu.  O této akci si účastníci vydali 
samostatný zpravodaj č. 29.  
- Městys Suchdol  n.O. spolu s oddílem kopané přivítali autobusový zájezd z Herrnhutu, aby odehráli 
přátelský turnaj. Při té příležitosti jsme v pátek 2. července společně zasadili za Horním dvorem lípu na 
místě, kde se loučili první exulanti se Suchdolem. Po modlitbě a četbě z deníku Syndika o průběhu 

loučení na tomto místě, lípu zasadil 
starosta Herrnhutu společně se starostou 
Suchdolu n.O.   
Před čtyřmi lety zde byla zasazena 
třímetrová lípa z kopce Hutberku nad 
Herrnhutem, avšak při stavbě dálnice byla 
vybagrována a odvezena na skládku. 
Přesto, že se ji podařilo najít a znovu 
zasadit, toto zacházení nepřežila a tak 
letos byla zasazena nová. To místo 
bychom chtěli zařídit tak, aby jeho 
význam i vzhled byl na přijatelné úrovni. 
- Srpen - náš nový člen sympatický 
výtvarník-sochař Václav  Havelka nadšen  
Moravskými bratry by je rád  nějak 
ztvárnil v krajině. Několik měsíců téma 
studoval a pak se vydal po Via exulantis, 
aby alespoň něco mohl prožít  z toho, co      

                        Václav Havelka před cestou 23. srpna                              nedobrovolně museli oni absolvovat. Velice 
pečlivě procházel tuto trasu a také vyhledával příležitosti ke svědectvím. Podařilo se mu projít asi 1/3 
cesty a pokračovat bude v r. 2011.  
- V září jsme vydali "Sborník V. konference Moravian 2009" - 500 ks, jako 10. svazek edice Moravian. 
Na 124 stranách vám přiblíží 22 zajímavých přednášek  vztahujících se k Moravanům nebo Jednotě 
bratrské. Většina z nich byla přednesena na konferenci. Sborník redigovala a resumé opatřila Monika 
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Kurková, vytisknul AUG (Ateliér užité grafiky) Zdeněk Valchář ze Suchdolu n.O. 
- V září nám byla přidělena pro vydávání našich publikací samostatná číselná  řada ISBN, tak že si je 
můžeme přidělovat sami. 
- V září jsme odeslali závěrečnou zprávu projektu "Konference 2009", což byl projekt za 100 tis. Kč. 
Přijata byla bez připomínek a oprav. 
- Společně jsme navštívili 16. října unikátní výstavu o indiánských kmenech Mohykáni, Mohegani, 
Pequoti na slezském hradě v Ostravě, kterou připravili Kamil Valeš se dvěmi přáteli. Mezi mnoha velice 
dokonalými figurinami indiánů, byl také náš David Zeisberger. 
- Sešit do kterého zaznamenáváme stromy získané pro Park Moravských bratří se natolik zaplnil, že 
musel být několikanásobně rozšířen o čisté listy a svázán v objemnou knihu. Letos se nám však podařilo 
opatřit jen jediný strom a to z Nowé Soli v Polsku, který darovala Jednota bratrská. 
-  Téma Moravští bratři zaujalo i podnikatele. Cestovní agenturu, která pořádá zájezdy do Izraele založila 
naše nová členka Miroslava Suchomelová z Brna a chce se zaměřit i na zájezdy po památkách reformační 
minulosti v ČR. Náš nový přítel PhDr. Jiří Vlk křesťan - podnikatel z Brna cítí jako příležitost i poslání 
chopit se tohoto témata a nabídnout je širší veřejnosti. Připravuje větší projekt, který by přesáhl přes 
hranice ČR. 
- V průběhu roku jsme se zaměřovali na získání peněz na projekt, vybudování ozdobné zdi v Parku 
Moravských bratří, na kterou budou připevňovány pamětní desky. 
 
******************************************** Událos ti a zprávy 
 

Putovní expozice "David Zeisberger a jeho sen o Moravských indiánech" 
- Expozici vytvořil v r. 2008 - 2009 Dipl. psych. Horst Schinzel z 
Mnichova (dnes již náš aktivní člen), který dvakrát za tímto účelem 
navštívil Pennsylvánii a Ohio. Texty jsou česko-německé, jde o 17 
europanelů velice lehkých, které se lehce převáží na zadním sedadle os. 
automobilu. Putování tohoto poutníka se ujal D.Říčan.  V letošním roce 
byla zapůjčena těmto institucím: 
Nový Jičín Klub rodáků 30. - 9. května. Fulnek 13.května.-12.září 
Památník J.A.Komenského. Komorní Lhotka  19. září - 22. září 
seniorátní den SCEAV. Šternberk (rodiště H.Schinzela) 23. října - 31. 
prosince Městské kult. zařízení. S každým zájemcem je sepsána  smlouva,     Vernisáž v Suchdole , uprostřed autor 
v níž se zavazuje uhradit jednu cestu, takže Moravian nemá s touto velkou propagační akcí žádná vydání. 
V letošním roce bude patrně putovat ještě po severní Moravě a  pak ji přemístíme na jih Moravy.                                                             
 
***************************************** Události a zprávy od jinud 
 
- Výročí 275 let obnoveného biskupství. V r. 1735 ordinoval Daniel Arnošt Jablonský, vnuk 
J.A.Komenského Davida Nitschmanna ze Suchdolu prvním biskupem obnovené Jednoty bratrské. Toto 
výročí bylo připomenuto v různých tiskovinách Jednoty bratrské. 
- Výročí 250 let od úmrtí N. L. Zinzendorfa bylo důstojně připomenuto zdařilým filmovým dokumentem 
Hrabě Zinzendorf - síla přesvědčení. Ohlas je veliký, zvyšuje se zájem o téma Moravané. Tvůrci jsou 
manželé Hlavsovi ze Šumperku, Česká televize VISTAFILM. Těšíme se na pokračování. 
                                                                                         
********************************************** P řír ůstky do knihovny  
 
- Darem jsme obdrželi od Křesťanského společenství SCEAV   DVD. Dokumentární film "300 let Ježíšova kostela 
v Těšíně". Dokument přibližuje okolnosti založení Ježíšova kostela a stručně nastiňuje smutné osudy dalších pěti 
kostelů milosti. 
- Občanské sdružení Comenius z Fulneku vydalo publikaci od PhDr.Fr. Hýbla: Pocta J.A.Komenského Fulneku. 
Zakoupili jsme 10 ks do prodeje. Cena je 250 Kč za 1ks. 
 
Vydává občanské sdružení MORAVIAN  Historicko-vlastivědná společnost se sídlem v Suchdole nad Odrou.  Pro 
vnitřní informovanost členů připravil Daniel Říčan - bez jazykové úpravy. Náklad: 30 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 


