
 
 
 

Adresa pro zasílání objednávek: 
 

Úřad městyse Suchdol nad Odrou 
Komenského 318  

742 01 Suchdol nad Odrou 
 

 
 

Záštitu nad konferencí převzali: 
 

ing. Richard Ehler 
starosta městyse Suchdol nad Odrou 

 
J. E. Christian Hoppe 

velvyslanec Dánska v ČR 
 

PhDr. Ing. Zdeněk Ly čka  
velvyslanec ČR v Dánsku 

 
PhDr. Karel Müller  

ředitel Zemského archivu v Opavě 
 

PhD. Prof. Hans Rollmann 
Canada - Labrador  

 
Drahomír Strnadel  

 předseda Matice Radhošťské 
 

PhDr. Edita Štěříková  
česká historička - SRN 

 
 

 
 
Neděle 21. října 2012 
 
10.00    Bohoslužby - v evangelickém kostele. 
12 00    Oběd  
             Prostor pro neformální posezení u kávy,    
             navazování kontaktů a pod. 
             Čas vhodný pro individuální výlety  po  památných            
             místech blízkého okolí:  Fulnek,  Kunínský  zámek,   
             Památník J. G. Mendela v Hynčicích, Nový Jičín atd. 
 

Upozorňujeme, že je pravděpodobné, že může dojít ke  
změnám v programu! Podrobněji budete včas 
informováni na   www.moravian.cz 
 
Ubytování nabízíme v sousedství muzea v penzionu 
Poodří v Suchdole n.O. a v Památníku J. G. Mendela v 
Hynčicích. Prosíme, abyste přihlášku s informacemi o 
vašich požadavcích na stravování a nocleh zaslali co 
nejdříve, usnadníte organizátorům práci, nejpozději 
však do 5. 10. 2012 na adresu úřadu městyse,  
Komenského 318, 742 01 Suchdol nad Odrou.           
t: 00 420  556 770 101 obec@suchdol-nad-odrou.cz 
 
 
 

 
 
 
Konferenční poplatek je dobrovolný, děkujeme za 
příspěvek, jímž nám pomůžete uhradit výdaje.  
U prezentace obdržíte složku s programem a dalšími 
materiály. Do tisku připravujeme 4 publikace. 
Překlad je zajištěn do anglického, německého a 
polského  jazyka. 
Přednášky  budou 10 - max. 20timinutové, v úplném 
rozsahu vyjdou přednášky ve sborníku  z konference. 

 
 
 

 
Pozvánka 

na 
VI. mezinárodní konferenci 

Moravian 
 
 

Hlavní témata konference: 
 

Moravští bratři v polárních 
oblastech  

 
 
     
 
 

 
 
 
 

 
Mathäus Stach grónský misionář 

 

 
275 let misie v Karibiku 

 
275 let Českého Rixdorfu 

 
400 let narození Martina Schneidera 

 
Připomeneme si dalších 26  

jubilujících  Moravských brat ří 
 

 
 

 

 
 



 
 
Vážení přátelé. 
Ve dnech 19. – 21. října 2012 se uskuteční v Suchdole n. O. 
setkání, kde se v sérii přednášek zveřejní a zhodnotí nové 
poznatky o Moravanech, kteří na počátku 18. století 
emigrovali pro víru otců ze severní Moravy, aby obnovili 
Jednotu bratrskou v cizině a skrze ni vykonali misijní práci, 
která se nesmazatelně zapsala do historie Moravy. 
Moravian Historicko – vlastivědná společnost v Suchdole 
nad Odrou připravuje pro tyto dny zajímavý program.  
 

Zvou pořádající organizace: 
 

Moravian Historicko – vlastivědná společnost 
spolu s 

Městys Suchdol nad Odrou  
Klub kultury městyse Suchdol n.O. 

Obec Mankovice 
Státní okresní archiv v Novém Jičíně 

Muzeum Novojičínska 
Johannes-Mathesius-Gesellschaft  

 
 

Česko-německý fond budoucnosti - finanční spoluúčast 
Josef Christ je zahraniční partner projektu 

 
 

 
 
 

Suchdol n. Odrou patří do Moravskoslezského kraje, 
je rychlíkovou zastávkou na trati Přerov – Ostrava. Leží 
v trojúhelníku měst Nový Jičín, Odry, Fulnek. Konference se 
koná v Klubu kultury - v budově v sousedství stadionu a 
obou muzeí (asi 10 minut od nádraží). 
 

Kontakt: Úřad městyse tel.: 556 770 101 
obec@suchdol-nad-odrou.cz 

 
 
 

 
 

 
 
Program konference: 
 
Pátek 19. října 2012 
 
10 00  Slavnostní zahájení v Klubu kultury,     
           pozdravné projevy. 

 Úvodní přednáška: Matheus Stach od   
 PhDr. Edity Štěříkové - SRN 
 Další přednášky k 26 postavám z dějin Jednoty    
 bratrské,  jubilující v letech  2011 –  2013.  

13 00  Oběd 
14 00  Další přednášky k dějinám Jednoty bratrské, přinášející    
            nové  historické skutečnosti. 
16 30   Otevření lesního kostela 
17 30   Rozsvícení Kleinschmidtovy lampy 
            Prohlídka muzea MB,  
            Výstavy: Grónsko ve fotografiích D. Freitingera,  
            rytiny Gustava Doré. 
19 00   Večeře 
20 00   Panelová diskuze k předneseným tématům. 
 
 
 
 
Sobota 20. října 2012 
 
09 00    Přednáška Dr. Rollmanna z Labradoru s 
             velkoplošnou projekcí.   

   Dětský pěvecký soubor Skřivánek. 
             Pokračování přednášek. 
12 00    Oběd 
             Zbývající přednášky  
15 00    Zhodnocení a slavnostní zakončení VI. mezinárodní     
             konference Moravian. 
15 45 Autobusový zájezd do Mankovic a Ženklavy - 

Pamětní síň Kristiana Davida, se zastávkou 
v Mankovicích, kde bude v 16 00 odhalena pamětní 
deska Matheusovi Stachovi. 

               Prohlídka muzea městyse: síň městyse, vojenská                
              expozice, expozice Ponny-expressu a další.                   
19 00     Večeře 
20 00 Promítání filmových záznamů s tématikou Jednota 

bratrská 
 
 
 
 
 

 
 
 

Objednávám:  
 
 
Titul  jméno  příjmení: 
 
 
 
Adresa:                        
  
 
 
 

 
 
tel:                                   
 
email: 
 
 
                pátek           sobota          neděle 
 
snídaně    ano/ne         ano/ ne          ano/ ne 
 
oběd         ano/ne         ano/ ne          ano/ ne 
 
večeře      ano/ne         ano/ ne          ano/ ne 
 
 
nocleh      ano/ne         ano/ ne          ano/ ne 
 
 
Objednáváte-li pro více účastníků, prosíme aby 
byly informace o osobách a Vašich požadavcích 
zcela jasně a přesně vyjádřeny. 
 

 


