
 číslo 14                                                                                                                                  10. května  2016                                                                                                      

L Á N Y 
Občasník Ratibořské  větve rodu Lányů 

 
****  Ohlédnutí do minulosti p řed p ěti léty  ******************************************   
 
       Vážení přátelé, blíží se termín dalšího sjezdu 21. – 22. 5. 2016, proto se chceme vrátit kousek do minulosti a  
informovat vás i o sjezdu minulém, který se konal v Suchdole nad Odrou, v jednom z míst na Moravě, kde rod Lányů 
také vyoral poměrně hlubokou brázdu, dosud jasně zřetelnou. Bude to pro vás zajisté inspirací při vašich přípravách na 
další páté setkání v roce letošním. 
 
 

 
 
 
***** Program IV. sjezdu v Suchdole nad Odrou 14.-1 5.5.2011 ***************************  
 
Sobota 14. 5. 2011  
 
       V sobotu se nás sjelo dle presenční listiny asi 80, ze tří států Evropy: České republiky, Slovenska a Skotska. Sjezd 
se konal v evangelickém kostele, který byl vybudován v letech 1852–1858 za faráře a seniora Johanna Szepessyho, 
zetě našeho prapraděda Jána Šuleka, jehož dcera Zuzana Karolina(1819–91) v Suchdole založila novou větev.  
Sjezd byl zaměřen tématicky na  "Lányovský kumšt". 
 



■  účastníky sjezdu přivítala Vilma Kaňáková 
■  prostor pro pozdravy z různých stran od našich příbuzných, kteří se nemohli zúčastnit 
■  vzpomínka na naše zemřelé za uplynulých 5let: Jeronym Lány (2006) a jeho manželka Germaine, JUDr. Svatopluk 
Lány 2007, MUDr. Zdeněk Scheffel st. (2009), Miroslav Šámal (2010), Oldřich Kaňák (Miloš) 
■  připomenutí různých rodinných událostí: Odhalení pamětní desky na Pankráci JUDr. Emilu Lány 2006, oprava 
hrobů na „ratibořském slavíně“ 2006, udělení čestného občanství Huslenek G. A. Říčanovi 2007 a velká výstava jeho 
botanických sběrů 2006, oslavy výročí Žilinské synody 2010, znovuzvolení P. Hejla starostou Suchdola v Praze. 
Doktoráty: Jan A. Dus, Marek Říčan, vnuk Petra Mikyska??. Navázání kontaktů na rodinné linie v USA (po Ludvíkovi 
Lány, linie Davidovi (po Emilu B. Lány), Eberhart von Lány v SRN (po Gustavu Lány)  
■  kalendárium rodinných výročí od současnosti až do středověku, přednesl Jakub Svatuška 
 

           
 
                                     Dospělí                                                                                                a naše děti 
Lányovský kumšt 
 
■  Nebylo málo těch, kteří vynikli nad průměr a obohatili evropskou kulturu svým obdarováním od Pána Boha. Škoda,   
     že není zde prostor pro podrobnější referát, proto alespoň stručně kdo čím přispěl: 
  - muzikální tvořivost:  
 Jakub Říčan – kytara, Simona Holubcová – loutna, Marek Říčan – kytara a zpěv, Jiří Holubec – kytara 
 - výtvarný projev: malbu a ilustrátorskou činnost Terezy Říčanové představil Pavel Říčan sen., malbu akad. malířky   
      Růženy Tikvové uvedla Monika Žárská, portrétní umění Jiřího Mesického ukázal Daniel Říčan, uměleckou    
      fotografii předvedli Daniel a Martin Popelářovi 
 - literární tvorba – něco z básní MUDr. Karla Holubce – přednesl syn Jiří, z příležitostné tvorby Karla Říčana  
      přečetla Iva Kaňáková 
   - několik knih spisovatelky historických románů Nory Baráthové z Kežmarku přivezli a věnovali Križanovi z  
      Kežmarku 
    - o spisovatelském nadání Jeronýma Lány promluvil Jan Říčan 
    - architektura – za rod Davidů, kde architekt se stalo rodinným povoláním, promítl několik jejich děl ing.arch.   
       David Jiří 
  - téma zakončil Jiří Holubec krátkým referátkem o Lányovcích, kteří vynikli v umění 
 
■  následovalo podpisování zdravic těm, kterým z nějakých důvodů se nepodařilo být s námi 
■  tradiční fotografování – po rodinách 
 
13:00 oběd v restauraci Centrum, při němž se dobře povídalo a navazovaly kontakty  
 
■  následoval čas pro rozhovory u kávy a prohlížení přivezených pamětihodností, z nichž byla vytvořena hezká výstava 
rodinných cenností a „perel“. Šlo především o staré tisky, fotoalba, knihy o Lányovcích, listiny a trojrozměrné 
předměty. 
■  kromě prohlížení bylo možno si některé kopie zakoupit pro rozšíření rodinných sbírek. Tato možnost je každoročně 
rozšiřována o další sortiment 
 



odpolední program: 14:30–17:00 
■  promítnutí dokumentu zpod Kilimandžára 
■  památky na Lányovce v Suchdole – D.Říčan 
■  udílení vyznamenání  bylo zpestření programu pro Lányovce, kteří mají rádi humor: 
     - nejstarší účastník sjezdu: Drahomíra Říčanová 94 let 
     - nejmladší účastník: syn Jakuba Svatušky, našeho webmastra,1 rok 
     - nejvzdálenější účastník: Miriam O´Hea a její manžel Geoff (ze Skotska) 
     - největší podoba na Rozinu Lány z Ratiboře: vybrána byla Miriam Říčanová 
     - nejlepší hudební sluch: Veronika Říčanová (soutěžilo se, kdo podle vyťukávání  
       rytmu na mikrofon pozná nejvíc písniček) 
     - nejšťastnější Lányovec: největší štěstí měl Damián Říčan (medaili obdržel, 
       protože vyhrál soutěž kámen, nůžky, papír, do které byli zapojeni všichni přítomní);    
       Udělená vyznamenání byla vyrobena z kvalitního tvrdého moravského švestkového dřeva. 
  
■  základy genealogie – tradičně osvětlil Daniel Říčan 
■  pátrání po příbuzných – nejúspěšnější byl Jiří Holubec, který se proboural až k potomku Ludvíka Lány v USA   
    Stewe Symanski v Muskengon. Velice nás potěšili svou návštěvou Križanovi – Lányovci z Kežmarku. 
■  o děti se postarala Iva Kaňáková, odpoledne s nimi sehrála divadélko 
■  rozhovor o budoucnosti: místo dalšího setkání v r. 2016,  kdo se ujme organizace apod.                           
■  výstavka pamětihodností, prodej kopií fotografií a listin s lányovskou tématikou 
■  zakončení odpoledního programu v 17 hod.                                                
 
 

                                       
 
                           Nejmladší účastník                                                                  Nejšťastnější Lányovec – vyhrál Damián! 
 

Neděle 15. 5. 2011                                                                           
 
       Jako vždy neděle byla sice jakýmsi dozníváním celého sjezdu, zato jsme měli více času na rozhovory a vzájemné 
poznání Lányovců „v akci“. 
■  snídaně byla společná v sále na faře 
■  bohoslužby začaly v 10:00 hod a vykonal je Marek Říčan, vnuk zdejšího faráře G. A. Říčana. Volně pak navazoval  
další program 
■ četba z publikace Emila Lányho Vzpomínky z dětství nás opět zanesla do minulosti 
■ odebrali jsme se i na hřbitov ke hrobům našich příbuzných, kam jsme položili květiny 
■ oběd byl opět v restauraci a následovalo posezení u kávy na faře, prohlížení rodinných památek a rozhovor 
 
 
***** Z d ějin: Vztah Lány ů k Suchdolu *************************************** **********  
                            
     Nejvýraznější postavou v Suchdole – Zauchtel byl farář a senior Johann Szepessy. Narodil se 23. 3. 1797 v Sobotišti 
na Slovensku jako syn seniora Michala Szepessyho. Na studiích v Bratislavě byli jeho spolužáky o 4 roky starší Jan 
Lány a František Palacký. Otec Fr. Palackého usiloval, aby se František stal farářem v Suchdole, ten však mířil jinam a 



místo obdržel Jan Szepessy. Evangelický luterský sbor v Suchdole byl jeden z největších na Moravě, a tedy dobře 
ekonomicky zabezpečený. Po mnohá desetiletí byl sídlem seniorátu (na Moravě byl seniorát brněnský a suchdolský). 
Všichni Suchdolané byli moravští Němci, proto Lány z Ratiboře své děti posílal do Suchdolu na němčinu, takže strýc 
Szepessy a teta Karolina byli jejich vychovatelé. Suchdolská škola byla kvalitnější než ratibořská a současně byla 
dobrou přípravou pro studia v cizině. Strýc Szepessy tím také zajisté vypomáhal švagrově početné rodině. Karel 
Eduard Lány vzpomínal, "že jej učil mladý učitel Cichy a strýc Szepessy školní vzdělání doplňoval domácím 
vyučováním zeměpisu, přírodopisu a pravopisu". Zeměpis se mu pak stal oblíbeným předmětem, také rád botanizoval. 
Zachoval si také idylické vzpomínky na zahradničení, v kterémž strýc měl zvláštní zalíbení a k němuž synovce přibíral. 
Karel Eduard měl ze Suchdolu ještě jeden hluboký zážitek. Prožil zde revoluční události roku 1848. Strýc Szepessy byl 
pověřen vybudováním domobrany, která by zabránila případným nepokojům, a cvičil svou jednotku pod rychtářovou 
lípou (Lípou Komenského). Po nezdařeném povstání Slováků proti Maďarům se na ratibořskou faru uchýlilo několik 
slovenských vlastenců. Právě v Suchdole dolehly na jedenáctiletého chlapce tíživé dojmy revolučních let. Dozvídal se 
o účasti strýců Viléma a Ludvíka Šulekových, kteří jako mladíci se zapojili do bojů proti Maďarům a zaplatili za to 
životem. Vilém student filozofie byl vítězícími Maďary oběšen v Hlohovci a Ludevít zemřel v Komárenských 
kasematech na choleru. 
 
Lányovci na Moravě ve 20. století 
 
     Černilovská větev Karla Eduarda Lányho vyhnala jeden velice silný výhon z východních Čech zpět na Moravu: 
Dcera Adéla (1875–1941) se provdala za faráře Gustava Adolfa Říčana (1867–1939) v Huslenkách na Valašsku. 
Narodilo se jim šest dětí: Gustav (1898–1906), Rudolf (1899–1975), prof. evangelické teologické fakulty, Karel (1902 
–79), bankovní úředník, Adéla (1906–83), která se provdala za faráře Bohumíra Popeláře, naposledy v Jablůnce (poblíž 
Ratiboře), Vilma (1908–81), učiteĺka, se provdala za učitele Aloise Šimurdu. Nejmladší z vnoučat K. E. Lányho byl 
Gustav Adolf (1912–73), v r. 1949 jako farář Českobratrské církve evangelické přesídlil do Suchdolu n. Odrou s 
manželkou Drahomírou roz. Rivolovou, kam se za ním přestěhovala i sestra Vilma s rodinou. Jen o tři léta se minuli s 
potomky Šuleků, kteří v Suchdole asimilovali a byli v r. 1946 odsunuti do Německa.  Do legendárního Suchdolu přišla 
další lányovská generace a často sem dojíždí i ostatní příbuzenstvo.  
       Lányovci jsou po staletí rodem, který obětavě slouží církvi ve smyslu apoštolova: Stal jsem se jejím služebníkem, 
jak mi to uložil Bůh (Kol 1,25). 
 
 

       
 
                   Iva Kaňáková s dětmi hrají divadlo                                                              Občerstvení v sále na faře     
                 

 
 

 „Lány“ č.14 - občasník rodiny Lány  
Pro potřebu V. rodinného sjezdu  21.–22. 5. 2016 v Ratiboři  připravil Daniel Říčan - Suchdol n.Odrou 

Česká verze rozesílána v elektronické podobě, tisk xerox 20 ks.    
Jazykově příliš neupravováno


