
Milí přátelé, 
 
v loňském roce 2010 odvysílala Česká televize námi vyrobený dokument „Hrabě Zinzendorf - Síla 
přesvědčení“. Jednalo se o polohraný historický dokument (57 minut), který mapuje život 
německého hraběte Ludvíka Mikuláše Zinzendorfa. Ten se velkou měrou podílel na vzniku tzv. 
Moravské církve známé po celém světě. 

 

Hrabě Zinzendorf, ač kontroverzní a poněkud rozporuplná 

osobnost, byl Bohem vedený k tomu, aby probudil k životu 

myšlenky Jednoty bratrské a vytvořil misijní hnutí, které 

zasáhlo celý svět.  Měl obdarování, s nimiž mohl obstát 

v kterékoli zemi či generaci. Protože se však narodil 

v Německu na počátku osmnáctého století, stal se jakýmsi 

apoštolem pietismu, životního stylu, který toto století velmi 

potřebovalo. Stal se hnacím motorem duchovního 

probuzení, které svým dosahem ovlivnilo a doposud ovlivňuje nejrůznější oblasti křesťanského života 

ve světě. Pod vedením hraběte Ludvíka Zinzendorfa se hnutí Moravanů stalo první a největší 

celosvětovou protestantskou misií.                                                                                                                                                                                       

Film lze vidět zde: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/31029838005-hrabe-zinzendorf-sila-

presvedceni/  

Tento dokument mělo, podle vyjádření zástupce České televize, sledovanost 115 000 diváků. Jak 
nám řekl dramaturg ČT Petr Raus, vzhledem k tomu, že se jednalo o dokument s náboženskou 
tématikou a navíc vysílaný v méně atraktivním čase, je tento výsledek velmi dobrý.   
Reakce diváků, které jsme dostali v nejrůznějších formách, byly bez výjimky kladné. Nechyběli ani 
nadšení diváci, pro které byla existence moravského hnutí naprostou novinkou. Také nás velmi potěšil 
dopis bratra, který se konkrétně s celou rodinou chystá na misii do Tanzánie, a kterého k této cestě 
film povzbudil.  
 
Již nějaký čas se zabýváme myšlenkou natočit další filmy s touto tématikou. Jednak je to film 
„Moravané“, který by se věnoval tématu Moravských bratří ještě před emigrací do Saska 
(natáčení pouze v České republice), ale také film „Apoštol indiánů“, který by byl životopisem 
nejznámějšího moravského misionáře Davida Zeisbergera (natáčení v Americe, Německu a v 
Česku), který by byl v podobném duchu jako film o Zinzendorfovi. Především nám jde o to, abychom 
maximálně atraktivním způsobem upozornili na Moravské hnutí a na hluboké duchovní 
kořeny naší země, o kterých dnes již mnoho mladých lidí vůbec nic netuší. Také bychom rádi, aby se 
podobně jako „Zinzendorf“ staly tyto filmy konkrétním povzbuzením a výzvou mladým 
křesťanům k práci na misijním poli. 
 
Film„Hrabě Zinzendorf - Síla přesvědčení“ stál necelých 500 000 Kč. Není to malá částka, ale 
věřte, že v porovnání s podobnými hodinovými dokumenty vysílanými v ČT patří tato částka k těm 
nejnižším. Film byl, navíc, z velké časti natáčen v Americe, jedná se o film polohraný a natočený 
profesionální televizní technikou v HD rozlišení.  
Česká televize zatím neuvažuje o dalších podobných projektech z protestantské historie a nutno říct, 
že tento film, k němuž vlastní ČT autorská práva, pravděpodobně ani nebude možné šířit oficiálním 
způsobem na DVD, což je opravdu škoda. 
 

Chtěli bychom vás poprosit, pokud vás k tomu Pán Bůh povede, zda byste některý z výše uvedených 
projektů mohli jakoukoliv částkou finančně podpořit:  

1. Minimální částka pro výrobu filmu „Moravané“ je 400 000 Kč.  

2. Minimální částka pro výrobu filmu „Apoštol indiánů“ je 530 000 Kč.  
 
I když jsou výše uvedené filmy směřovány především na vydání DVD či BLU-RAY, předpokládáme 
jejich odvysílání i v České televizi.  
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V případě vašeho zájmu nás prosím kontaktujte. 
 
S poděkováním a přáním Božího požehnání 
 
Lubomír Hlavsa 
hlavsa@vistafilm.cz 
mobil: 776 010 909 
www.vistafilm.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
První dva Moravané před plavbou do Karibiku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Hrabě Zinzendorf v Americe mezi indiány s průvodcem Conradem Weiserem. 
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