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                              Byl jsem s tebou všude, kam ses vydal.  2. Samuelova 7, 9   

 (Heslo Jednoty bratrské 25. 6. 2011) 

 
 

7. workshop pro mládež v muzeu Moravských bratří 
 
     Vážení přátelé, včera skončila další hezká akce, která nás posunula díky obětavé mládeži o další 
kousek dál. Je to již VII. workshop pro mládež v muzeu Moravských bratří. Po tři dny od středy 22.– 
pátek 24. 6. 2011 v ubytovně muzea bydlelo 10 mládežníků z různých škol a pomáhali nám s pracemi, 
které jsou nutné pro provoz muzea a realizaci našich dalších projektů. Někteří se zúčastnili již po třetí, 
někteří byli nováčci. Vzhledem k tomu, že nemají výuční list na nic, zvládli i náročnější úkoly. Jsou to 
zatím jediné pracovní síly, které má muzeum k dispozici. Počasí nám přálo, takže jsme se mohli každý 
den po práci vykoupat v Odře. Večery jsme se snažili vyplnit povídáním o dějinách a hrami.  
     Během workshopu jako vždy prošlo muzeem několik návštěv, z nich nejzajímavější byly dvě: česko-
filipinská rodina z Kanady a misionář z Aljašky. Škoda, že tentokrát nebyl čas na posezení u kávy a 
příležitost ke konverzaci. Projevili zájem a přišli se podívat i ředitel školy M. Najmon a zástupce P. 
Kudla. Za nejdůležitější však považujeme budování vztahu k dějinám a samotnému tématu Moravští 
bratři u mládeže. 
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Seznam vykonaných prací v Muzeu Moravských bratří  
Posečení trávníku a  vypletí dvorku od plevele. 
Oprava vikýře do galerie, zabezpečení. 
Psaní textů a tisk  z počitače, lepení štítků na zakoupené střešní tašky. 
Oprava repliky střechy vigvamu v expozici David Zeisberger. 
Oprava vypadlých falcovaných prken v nové expozici "Do všech končin světa". 
Ošetření proti červotočům červostopem: Schody na půdu, mlátička, skříň v depozitáři, starý nábytek. 
Natření dvou infotabulí luxolem:  Via exulantis  a  D.N.Syndikus. 
Ošetření trojrozměrných předmětů z depozitáře. 
Ošetření figuriny Nitschmann ve vězení - dostal i nové(staré) boty. 
Ošetření starých tisků proti hmyzu  a plísním. Ošetření předmětů v expozici proti kožojedům a  molům. 
Čištění sbírky starých lahví. 
V parku MB: odstranění plevele kolem stromků, ošetření poškozených stromků štěpařským voskem. 
Zvýraznění nápisů  barvou na pamětních deskách v parku. 
Zhotovení 4 ks pamětních desek (Old Salem, Ebersdorf, Marienborn, Hernhaag) z pískovce do parku MB. 
Vyčištění kanálových šachtic. 
Setření prachu v expozicích, vytření, vyluxování, celkový úklid. 
Vyklizení skladu, odstranění zbytečností. 
Vyspárování dlažby asi 3/4 plochy dvorku cementovou mazaninou.  
Odvoz zbytků nepotřebného stavebního materiálu. Odvoz domovního odpadu. 
Vybudování  základu  pod budoucí imitace včelích úlů v zahradě muzea. 
Úklid stodoly a vystaveného hospodářského nářadí, mlátičky - očištění od prachu, renovace. 
Oprava vrat do stodoly. 
 

   Účastníci  7. workshopu 2011 
8 z řad školní mládeže + Eva Urbanová + Hana Kyselá + D.Říčan + Z. Valchář 

Dušan Staněk – ME 1 Suchdol nad Odrou 
Daniel Sikora – ME 1 Suchdol nad Odrou 
Antonín Vávra – 1AT Suchdol nad Odrou 
Nikola Vávrová – 2G Suchdol n.O. 
David Jakoubek – 8.tř. Mankovice 47 
Bronislav Bem – 8.tř.Jeseník nad Odrou 
Blahoslav Kraus – 8.tř.Suchdol nad Odrou 
Tomáš Zuzaňák – 8.tř. Nový Jičín 
Eva Urbanová   Suchdol n. Odrou, pracovnice pro mládež ČCE .  
Hana Kyselá studentka ostravské univerzity - dějiny, Hodslavice, členka Moravian 
             
Členové  MORAVIAN  děkují všem účastníkům workshopu za jejich skvělou práci.  
 
****************************************** Další ud álosti a zprávy: 
 
- 19. června tradiční suchdolská pouť - Z.Valchář uspořádal výstavu Gutenberg, kde podtrhnul význam 
pro rozšíření Bible a kde si návštěvníci vyzkoušeli různé způsoby tisku. 
- putovní výstava David Zeisberger v letošním roce hostovala v Moravské Třebové, Šumperku a Přerově. 
Přerov bylo její třinácté zastavení. 
- Křesťanský podnikatel PhDr. Jiří Vlk z Brna po několika setkání s vedením Moravian  rozvíjí snahu o 
rozsáhlejší projekt, který by více využil ohromný potenciál, který toto téma opravdu má. 
- 1. září navštíví muzeum a náš kraj potomci J.A.Komenského a emigrantů rodiny Jäschke, Weissovi. 
- 21. září očekáváme zájezd z Českého Rixdorfu - Berlína, slavící 275 let od svého příchodu do Berlína. 
 

Vydává MORAVIAN  Historicko-vlastivědná společnost se sídlem v Suchdole nad Odrou. 
Toto číslo je určeno účastníkům workshopu a příznivcům muzea Moravských bratří. 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           


