
Mundils von Hussinetz über Sophiental / 
Erdmannsdorf nach Zelow

4. Mundil - Generation

5. Mundil - Generation



Zelow

Erdmannsdorf

Mundils von Hussinetz über Sophiental / 
Erdmannsdorf nach Zelow



Sophiental – Erdmannsdorf – Bachovice    ---> WIELOŁĘKA

Es ist bekannt, dass im Jahre 1770 gegründete Kolonien Sophiental, Erdmannsdorf zu  Wielołęki- Bachovice 
gehörten. Später wurde Wieloleki zur Bachwitz umgenannt.
Im Jahr 1774, hatten sich hier aus Tschechien für ihre Ansichten vertriebene Böhmische  Brüder 
niedergelassen. Darunter war auch der Frantisek Mundil Jr.
Der Frantisek/ Franz Mundil war im Jahre 1786 als „Rychtář in Erdmannsdorf“ geführt. Nachdem sie keine 
Anerkennung als Böhmische Kolonie und keinen Lehrer sowie Pastor bekamen, haben sie beschlossen diese 
Dörfer nach ca. 30 Jahren zu verlassen ---> Richtung Zelow

Mundils von Hussinetz über Sophiental / 
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Jan (Johann) Mundil.
Jan wurde 1770 geboren. Sein Geburtsort war vermutlich Hussinetz.  Er heiratete Anna Prochazka geb.am 1777 . Sie hatten 
gemeinsam eine Tochter die Anna Mundil geb. 1796 in Erdmannsdorf. + 1864 in Zelow.
Der Jan ist kurz nach dem Umzug bzw. während des Umzuges nach Zelow um 1804 gestorben. .

Vaclav Mundil.
Vaclav wurde 1779 in Erdmannsdorf geboren und 1831 in Zelow gestorben.  Er heiratete Anna Marie Jirsak geb.am 1772 in 
Sophienthal. Sie starb 1846 in Zelow.
Gemeinsam hatten sie 9 Kinder. 
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Vertrag / Smlouva nach Zelow – 1802 (S1)

Zelow

V r. 1803 začínalo v Zelowě hospodařit sedmnáct rodin, o dvacet let později 
jich tu už žilo na 130 a před druhou světovou válkou měl Zelow kolem šesti 
tisíc obyvatel. Většina z nich se přitom hlásila k českobratrské víře. "My juž 
tady žijem asi přes dvě sta roků. Tady byly jen vesničky, bo to bylo zarostlé 
lesama, loukama, pole. A tady se naši usadili, i ten kostel, co vybudovali, i ty 
cesty, to jsou staré znaky našich předků," vyprávěl mi před pár lety v Zelowě 
jeden z jeho nejstarších obyvatel Jan Jersák. I toto jméno je zaznamenáno 
mezi zakladateli obce…   
Místo pro evangelický kostel bylo vyměřeno už v roce 1806 a ve stejném roce 
tu byl i první pohřeb. Na zdejším hřbitově byla jako první pochována dcerka 
jednoho z českých osadníků Jana Slámy. O rok později začalo pravidelné 
školní vyučování a v lednu 1808 proběhla v Zelowě první konfirmace. Farář 
tehdy konfirmoval 33 dětí. I to je pro český evangelický exil typické: lidé v 
prvních letech žili ještě v improvizovaných přístřešcích, chatrčích nebo 
zemljankách, jako první si ale vždy postavili kostel a školu.   
Češi v Zelowě se tradičně věnovali tkalcovství, v každé rodině stál kolovrat a 
tkalcovský stav. Postupně tu vzniklo i několik tkalcovských dílen a textilních 
továren. Městečko se rozrůstalo, v jeho okolí vznikaly i další české osady. „Už 
v roce 1818, to znamená patnáct let po založení Zelowa, byl zakoupen Kučov, 
v roce 1841 Faustynow, 1843 Požděnice, v letech 1850 až 60 se velká skupina 
stěhovala do Lodže," vzpomíná další ze zelovských rodáků, bývalý synodní 
senior Českobratrské církve evangelické Pavel Smetana. 
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Vertrag / Smlouva nach Zelow – 1802 (S2)
Zelow
  
Ještě během první světové války žili v Zelowě čeští evangelíci společně s 
polskými katolíky, německými protestanty i židy. Češi však měli naprostou 
převahu: "Naše ulice měla na 76 čísel jenom dvě rodiny polské a asi jednu 
židovskou. Jinak to byli samí Češi," vyprávěl ve svých pětadevadesáti letech 
evangelický farář Jan Jelínek, který se usadil v Oráčově u Rakovníka. "Já jsem 
se narodil 1912. Pamatuji si na vše od dvou let. Byla to doba velmi těžká. První 
světovou válku jsem prožil v Zelowě. Byla velká bída. V té době lidi jedli za 
týden čtrnáctkrát kyselo a brambory. Pak už u nás byli Němci. A já si dobře 
pamatuju, jak mne ve dvou letech vedla maminka k faráři Radechovskému, 
protože byl z Čech. A tam jsme byli ve sklepě, protože přes Zelow se střílelo z 
kanónů."   
V roce 1918, kdy se Polsko osamostatnilo, měli Češi poprvé zažít polský 
nacionalismus. A také sílící vliv katolické církve. Bratrský farář Radechovský, 
který se zasloužil o oživení české exulantské tradice, byl nakonec ze Zelowa 
vykázán. Vrátil se do Československa a podařilo se mu, že se do staré vlasti 
mohlo postupně vrátit i dalších zhruba 120 rodin. První transport po r. 1918 
mířil do Zábřehu na Moravě. Dobové fotografie ukazují celé rodiny, jak z 
Polska odjíždějí v dobytčích vagónech. Venkovské ženy v šátcích hluboce 
stažených do čela, muži s fajfkou a všude kolem spousta dětí. Podobně 
podnikl cestu do Česka i Jan Jelínek. Jel na vlastní pěst, i když mu bylo teprve 
třináct:   
„Byl rok 1925. Ze Zelowa se měly do staré vlasti stěhovat dvě rodiny. Prosil 
jsem, aby mne rodiče také pustili do Čech, k dědečkovi. Nakonec svolili. Jeli 
jsme směrem na Katovice a do naší vlasti, kde se narodil Mistr Jan Hus, Jan 
Komenský a kde byl prezidentem Masaryk. Já jsem byl ještě s jedním 
chlapcem, Vilémem Špringlů, černý pasažér. Na hranici mezi Polskem a 
Československem jsme se museli schovat do díže pod stolem, aby nás celníci 
nenašli a neposlali zpět. Celníci důkladně prohlíželi vnitřek vagónu, nicméně 
do díže pod stolem se nepodívali. Pak náš vagón přejel hranice a my jsme se 
ocitli v Čechách, v naší vlasti.“  



Kirche und Böhmische Bewohner  in Zelow

Von 1803 bis 1927 sind 1.604 Personen in den Kirchenbüchern der reformierten 
Kirchen von Groß Friedrichs Tabor enthalten, die von Tabor/Bachovice nach Zelow 
gezogen sind, beziehungsweise mit diesen Personen verwandt sind. 

Diese Familien sind aus der Abschrift des Kirchenbuches der 
evangelisch- reformierten Kirche von Zelow 1800-1927entnommen. 

Es handelt sich dabei um die Familien: 

Appl, Blasius, Buresch, Heitmanek, Hoffmann, Howorka, Jelinek, Jirsak, Kimmer, Korsinek, Kedaj (Gedai), Koutecky, 
Kulhanek, Kulhavy, Ladislaw(Latislav), Lelek, Maly, Matys (Matis), Martinez, Matejka, Moses, Müller, Mundil, Neumann, 
Nowak (Novak), Petrak, Polatschek(Polaczek), Pospischil, Prowasnik, Pytlitsceh(Pytliczek), Reichert, Schebesta, 
Schreiber,Slama, Smolny, Stara, Stehlik, Stejskal, Stranek, Strnad, Strelec (alias Matys), Suk, Swoboda, Sterik, Scheidar, 
Taraba, Tesar, Tomesch, Tuschek, Twardy, Unger, Walta(Valta), Veverka (Wewerka), Witek (Viczek), Werner und Zounar.



Böhmische Kolonien um Zelow



Pozdzenice

Zelow und Pozdzenice
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