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*** Úvodem:  ******************************************************* 
 
     Workshopy v muzeu Moravských bratří mají už svou tradici, prošlo jimi mnoho zdejší školní mládeže. 
Možná právě proto nemáme problémy s vandalstvím. V loňském roce jsme nenašli dostatek sil vydat 
workshopový zpravodaj, zůstala za ním jen spousta vykonané práce a tento nezveřejněný článek Elišky 
Večerkové, který nyní je použit: 
 
     Psáno asi 30. 6. 2019: Tři dny posledního týdne školního roku jsme se zúčastnily workshopu v Muzeu 
Moravských bratří. Podílely jsme se na konzervaci sbírkových předmětů a exponátů, ošetřování stromů. 
Opravovaly jsme pamětní desky stromům a obnovily jsme nátěry propagačních tabulí. Součástí 
workshopu byly přednášky o dějinách Suchdolu nad Odrou a Moravských bratří, poznávání zajímavých 
míst obce. Workshop nás naučil, jak uspořádat písemné pozůstalosti. Chtěly bychom poděkovat 
vedoucím workshopu – panu Danielu Říčanovi a Jáchymu Pantálkovi za obohacení naších znalostí a 
získání nových dovedností. Pokud budeme mít možnost, rády bychom se workshopu zúčastnily znovu.  
                                              Eliška, Kája, Nikča, Linda, Iva Monča a Sára 
 
*** Workshop 2020: *********************************************** 
 
     Na workshop 2020 se přihlásila téměř stejná sestava jako v loni: Eliška Večerková, Karolina Buksová, 
Nikola Bechná, Linda Buksová, Iva Večerková, Sára Jasaňová a Kateřina Buksová. Níže je přehled všech 
jejich vykonaných prací. Kromě práce se děvčata opět seznamovala s dějinami Suchdolu a okolí, se 
základy genealogie, numismatiky. Prováděli jsme také archeologický povrchový sběr na staveništi 
parkoviště a určovali stáří nálezů. Podnikli jsme i dva výlety na zajímavá historická místa do blízkého 
okolí. Děvčata! Spolupráce s vámi byla fantastická, vztahy mezi vámi byly výborné.        
                                                                                           Jáchym Pantálek-Daniel Říčan-Kamila Jasaňová. 
                                                                                                                                                                                          
Seznam činností vzešlých z workshopu:  
Kompletace publikace Židé v Suchdole n.O. 
Úprava expozic v prosklených výklencích 
Ošetření předmětů v expozici D.N.Syndikus 
Odplevelení dvorku a záhonu se stromky 
Očištění figuriny ve vězení 
Renovace dalších dvou figurin v muzeu 
Úklid některých prostor expozic 
Renovace předmětů věnovaných muzeu  
Nátěry dřevěných exp. proti červotočům  
Vypalování směrovek pro Park M. bratří 
Předkreslování ozdobným písmem  
Oprava exekuční lavice ve vězení 
Instalace směrovek Lesní kostel 
Likvidace odpadků 
Úklid depozitáře a mnoho dalších prací ☺              
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                              Společná fotografie  
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Členové  MORAVIAN  děkují všem účastníkům letošního workshopu za jejich skvělou práci. 
 
 

                               
 

                             Na dvorku muzea                                                  Obnova písma na kamenné desce                  Vypalování písma na směrovky 
 

                                    
                                    

                  Předkreslování ozdobným písmem                               Úklid v expozicích                                                       V lesním kostele 
 

                                                       
 
 

                               U svačiny                                                                A po svačině                                        Něco jako tanec - nad vykonanou prací? 
                         
 

Vydává MORAVIAN Historicko-vlastivědná společnost se sídlem v Suchdole nad Odrou. 
Toto číslo připravili účastníci workshopu. Výtisků 30ks,ostatním členům rozesláno elektronickou poštou.   
D. Říčan, Čsl. armády 276, 742 01 Suchdol nad Odrou , �556 736 855, daniel.rican(zav1náč)seznam.cz           


