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o.ona Moiávě 
': 
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pripravila Zuzana Ledererová ! foto archiv

, l I r V KARoLlNcE NA VALAŠSKU bylo otevreno MUZEUM sKLAŘsTVl, pripomi_ 
i

i najÍcÍ tradici, která zapoČala 11. zá í 1862, tehdy v Novém Hrozenkově, zaŽehnutím 
!

,,, prVflí sklárske pece. Expozice shromáŽdila _ větŠinou od mÍstních obvvatel a take 
:

:', Z Ml)Zea regionu ValaŠsko - na dva tisíce exponátŮ, mezi nimiŽ jsou nejen unikátv ze :

, skla, ale take sklárske nástroje, obleČení ioriginály kreslenych historickych katalogŮ. 
:

., 
Mno|e pamatují samotného zakladatele sklárny pana Salomona Reicha, ktery bvl zá- 

:

:,' l^oVefl vÝznamnym donátorem celeho regionu 
:

l l r V Městskem divadle ZlÍn pri-,, l !

pravujÍ slavné DRAMA ALEXAN_ : '

DRAsERGEJEuČEPUŠKNA'Svat- ll i

by, pohrby, veČírky, Ženské a porád fimffi.m#ffryii :

nějaképrípitky-jak.tomásmysl?NacoŽetovlastněpripíjíme?onaměmiluje.Ajá?MoŽ-.:
nátohovŮbecnejsemschopen'JesemnouněcoŠpatně?ComusíprUÍt,abytoSemnou:
něcoudělalo?EvŽENoNĚGlN-klasikaznejklasiČtějŠbhotom,jakétojeocitnoutseupro.:
stredromantickéhoprÍběhu,anicpritomnecítit.DramamarnostiatuŽeb,kterénelzena-!
plnit.ReŽieJurajAugustín,vtitulnÍroliVojtěchJohank.Premiéra11'íinai

IIlVpredvečerzahájení21.ročníkuinterpre.:
F--:
r IACNI SOUICZE VC VIdNAVE KAREL DITTERS Z DITTERSDOR. :

Fu A HUDEBNÍKLAslclsMUs, určené pro komorní soubory mladych hudebníkŮ, Se UskuteČní koncert reno- i

movaného TR|A DEBussY (lvana Dohnalová - harfa, Petr Pomkla - flétna, Miroslav Kovár - viola). i
V romanticko-impiesionistickém programu zazní neien díla Dittersova, ale také Debussyho, Ravelova i

a dalších mistrŮ. Vidnava 15. íina' 
i
:

Y inzerce

obrazy, kresby a grafiku ZE SOU-
KRoMÉ SBíRKY KARLA Čnprn
A oLGY ScHE|NPFLUGoVÉ, iez
pochází z Čapkovy vily na praŽ-

skych Vinohradech. Prezentovány
jsou Spolu s díly Z pozŮStalosti Emi-

la Filly a Souborem prací FrantiŠka

Kupky' Jedná Se o ledineČnou príle-

Žitost Spatrit tato díla pred aukcí,

která Se uskuteČní V listopadu
V Praze' Vvstavu porádá Kralská
galerie vytvarného umění ve Zlíně Ve Spolupráci s Adolf Loos Apart-
ment and Callery. Craficky kabinet, 2' podlaŽÍ budovV; do 2. listopadu.

t[VÁT[n'* l!r, l I f ZČapkovsketradiceVyCháZí

l |."lÁ r r x T;' také vystava v brněnském Letohrád-

IIIŠPÁL^čAPEK,-TJJ re (frfiillíil' **ifi***r",
xn.. ve ZlÍně. Expozice preds

KA t LA Čl r Kr ťí l1Y]'-:':*ych 
orvnrERo PoHÁoer od

ťs. KARLA CAPKA' Kniha, podle níŽ ie

.-*

' projekt s podporou hlevni mediálni paftne i pafrne i festivalu
Vina ského fondu

't!J"' ',*š 
, dfu *o*ro tffi p.Br,J,s ;]'"Hl*.

pojmenována, vznikla V roce 1932'
RozmanitÝ iazvk, pro pohádky netra-
diČní témata a Veselé ILusTRAcE
BRATRA JosEFA Čnprn za adily

knihu mezi nejpopulárnějŠí dětské ti-
tuly. Na vystavě Si děti mohou Vy-

zkouŠet své schopnosti nebo prově-

rit ve vytvarné dÍlně svťlj umělecky
talent' Nechybí informace o bratrech
Čapkovych a době, v níŽ Žili a tvorili'

Festival otevrengch sklep organizuje Nadace Partnerství prostrednictvím Partnerství, o.p's.

od 11. íina do 25' listopadu.


