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Ahoj lidi, právě probíhá poslední den workshopu v muzeu Moravských bratří. Nebojte, neflákáme se 
tady, ale pracujeme s plným, nasazením už od pondělí 24.6, kdy workshop začal. Náš vedoucí Daniel 
Říčan a kuchařka Vanda Kabeláčová si vybrali  pracanty ze Základní školy v Suchdole nad Odrou, aby 
pomohli s různými pracemi v muzeu Moravských bratří.. Na tomto workshopu se sešlo  7 lidí. Přesněji 
pět  osmáků - Jan Fojtů, Lukáš Balog, Jakub Urbaník, Petr Vandlík, David Šrom, jeden šesťák - Martin 
Šrom a jeden páťák- Jan Měsíček. Sešli jsme se v pondělí v 19 hodin a seznámili se  s celou expozicí 
muzea. Ráno jsme se rozdělili do skupinek po 2 a začali dělat různé manuální, více či méně náročné 
práce. Na oběd jsme šli buď do školy nebo jsme se rozutekli na chvíli domů. Po obědě jsme pokračovali 
v dalších pracech a užívali si volno od školy. Na večeři nám Vanda připravila výbornou gulášovou 
polévku. Večer jsme si povídali o hodnotách, co je to hodnota předmětu, jaký je rozdíl mezi 
restaurováním a konzervací. Ještě jsme zahráli pár her a usínali s dobrým pocitem vykonané práce. Ráno 
bohužel pršelo, takže jsme museli dělat práce jen v interiéru. Po obědě jsme dělali už jen dokončovací 
práce a uklízeli použité náčiní a zrestaurované předměty. Nakonec jsme udělali společnou fotku: 
                  David Šrom 
                                                                                                                                                                                              
Seznam prací vzešlých z workshopu: 
Odplevelení dvorku a záhonu se stromky 
Sekání textu do kamenů ke stromům v 
parku 
Oprava části vozu žebřiňáku 
Očištění figuriny ve vězení 
Renovace fukaru a mlátičky na obilí 
Vyčištění malého skladu  
Vyvezení odpadků 
Úklid některých expozic 
Renovace předmětů věnovaných muzeu 
Napouštění proti červotočům  
Kontrola a evidence - spacích pytlů 
Úklid depozitáře a mnoho dalších prací ☺ 
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                    Společná fotografie  
 

            
 
 

Členové  MORAVIAN  děkují všem účastníkům letošního workshopu za jejich skvělou práci. 
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Vydává MORAVIAN  Historicko-vlastivědná společnost se sídlem v Suchdole nad Odrou. 
Toto číslo připravili účastníci workshopu. Redigoval David Šrom. Náklad: 40 výtisků. Ostatním členům 
rozesláno elektronickou poštou.  Kontakt: Daniel Říčan, Čs armády 276, 742 01 Suchdol nad Odrou , 
�556 736 855, daniel.rican(zav1náč)seznam.cz           


