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Program
9. říjen
9.30 hodin,
kostel Nikolaikirche
Modlitba za mír pro děti

Komerční příloha

LIPSKO

Lipsko si připomíná hrdiny
Slavnost světla v Lipsku připomíná statečné protesty proti režimu na podzim 1989
Obrázky 70.000 lidí, kteří
se na podzim 1989 v Lipsku
postavili
ozbrojeným
bezpečnostním složkám, aby
demonstrovali za svobodu
a demokracii, obletěly svět.
Onoho 9. října otevřeli občané
Lipska
cestu
převratným
změnám a saské město se stalo symbolem Mírové revoluce.

policie. Nenásilné vyústění
těchto
masovým
protestů
11 až 13 hodin, koncertní síň
vstoupilo
do
dějin
jako
Mírová
Gewandhaus v Lipsku
revoluce.
9.
říjen
se
stal
dnem
Slavnostní akt s projevem
rozhodnutí
o
dalším
průběhu
k demokracii předneseným
demokratizačního hnutí. A: Změprezidentem Spolkové republiky
na systému proběhla nejen
Německo Joachimem Gauckem.
v NDR. I v Československu, PolŽivý přenos na náměstí
sku a Maďarsku vedla nakonec
Augustusplatz
lidová vystoupení a volání
17 až 18.30 hodin,
po svobodě k pádu komuniskostel Nikolaikirche,
Již od začátku září se tisíce tických vlád a ke vzniku jednotModlitba za mír s Jamesem A.
občanů Lipska každé pondělí né Evropy.
Bakerem, bývalým americkým
shromažďovaly k pravidelné
ministrem zahraničních věcí.
modlitbě za mír v kostele Niko- Vzpomínky na rok 1989
Živý přenos televizní stanicí MDR laikirche, aby pak společně de9. října 2014 si připomínáme
a přenos na náměstí
monstrovaly proti režimu – tak 25. výročí Mírové revoluce. Již
Augustusplatz.
tomu bylo také 9. října: S vo- od roku 2009 je Slavnost světla
19 až 23 hodin, náměstí Augus- láním „My jsme ten lid“ a „Žádné v Lipsku mnohovrstevnatým Tvořili dějiny: Okolo 200.000 lidí se v listopadu 1989 sešlo na lipském náměstí Augustusplatz k pondělním demonstracím.
tusplatz a vnitřní okruh města násilí“ se občané spojili k pocho- vzpomínkovým aktem a emodu centrem Lipska a postavi- cionálním vrcholem řady vzpoUmělecký vedoucí Jürgen reflektujících události z roku voluci tak bude možné znovu
Slavnost světla v Lipsku 2014
li se nastoupeným oddílům mínkových akcí v Lipsku.
Meier popisuje koncepci pro 1989 a spojujících tehdejší zažít ducha svobody a občanské
rok 2014: „Pozvali jsme umělce dobu s dneškem: Jak fungoval sounáležitosti.
Výběr z programu
aktivní na mezinárodní scéně, špiclovský aparát v NDR a jak
10.–12. říjen
aby způsobem odpovídajícím jsme kontrolováni dnes? Jakou Vysoká státní návštěva
dnešní době realizovali svůj roli hrály církve a proč může
Akce se zúčastní vysoce posPátek, 10. října:
hudba
vytvářet
alternativní
pohled
na
Mírovou
revoluci.
tavení
hosté jako prezident
13 hodin, BStU – pobočka
prostory?
Mírová
revoluce
byla
Volba
tématu
odpovídá
konkSpolkové
republiky Německo
Lipsko
výhrou
–
kde
zůstali
poražení?
rétnímu
místu
instalace
podél
Joachim
Gauck
a prezidenti
„Nichts wie raus“ – filmová
Na
Slavnosti
světla
kladou
vnitřního
okruhu
města:
InsPolska,
Maďarska,
České a Sloprojekce, čtení a diskuze s renoumělci
tyto
otázky
pomocí
pertalace
tak
tematizují
tehdejší
venské
republiky.
Během násmovaným novinářem Peterem
formance,
činohry,
světla,
viudálosti
na
konkrétním
místě
ledujícího
dlouhého
lipského
Wensierskim.
a tvůrčím způsobem s nimi deo- a audioinstalací.
tematického víkendu se četné
19.30 hodin, premiéra
Účastníci Slavnosti světla na- kulturní instituce budou zabýpracují.“ Na historické trav činohře (Schauspielhaus)
se demonstrantů dlouhé asi víc s tisíci zapálenými svíčkami vat významem lipských událostí
Činohra v Lipsku zahajuje sezónu
3,6 kilometrů a vedoucí ko- vytvoří na náměstí Augustus- a jejich dopadem v celoevrops2014/2015 pod heslem „Zeiten
lem vnitřního okruhu města platz nápis „Leipzig 89“ (Lipsko kém kontextu.
des Aufruhrs“ (Časy vzbouření)
se nachází okolo 20 zastávek 89). Čtvrt století po Mírové re- www.lichtfest. leipziger-freiheit.de
Na náměstí Augustusplatz rozzářili návštěvníci tisíci zapálenými svíčkami nápis „Leipzig 89“ (Lipsko 89).
a uvádí hru Heinera Müllera
„Wolokolamsker Chaussee I–V“.
20 hodin, koncertní síň
Gewandhaus v Lipsku
Velký koncert Orchestru Gewandhausu a Nikolaje Znaidera
pod vedením Riccarda Chaillyho

S náležitou vzpomínkou
Pozdrav Burkharda Junga, primátora města Lipska

Sobota, 11. října:
19 hodin, památník a muzeum
„Runde Ecke“
Dlouhá filmová noc v bývalém
kinosále Státní bezpečnosti:
Dokumentární filmy a originální
záznamy

Milé čtenářky, milí čtenáři,
Lipsko tento podzim slaví 25
let Mírové revoluce. Za to, že
padla železná opona a my dnes
můžeme oslavit toto výročí,
vděčíme také našim sousedům
v České republice. Vzpomeňme si
20 hodin, Arena Leipzig
například na události, ke kterým
Rockové legendy – Live 2014:
došlo na německém velvyslanecHudební skupiny Puhdys,
tví v Praze na podzim 1989: Tisíce
City a Karat
občanů Německé demokratické
republiky zde našly útočiště,
Neděle, 12. října:
14 až 19 hodin, Zeitgeschichtli- vyčkávaly a doufaly, že budou
moci vycestovat do Spolkové reches Forum Leipzig
publiky Německo. Poté, co HansMuzejní slavnost při příležitosti
Dietrich Genscher pronesl 30. září
15 let existence muzea Zeitge1989 z balkonu velvyslanectví
schichtliches Forum
svá vysvobozující slova, mohly
18 hodin, koncertní síň Getisíce občanů Německé demokrawandhaus v Lipsku
tické republiky vycestovat přes
Koncert s Dětským sborem
Československo do Spolkové reGewandhausu
publiky Německo.
Emocionálním vrcholem velwww.lichtfest.leipziger-freiheit.de/
kých
oslav konaných 9. října
programm.html

je v tomto roce Slavnost
světla. U příležitosti 25letého
výročí se tato slavnost poprvé
uskuteční podél historické trasy demonstrantů vedoucí celým
vnitřním okruhem města Lipska.
Společná procházka s desítkami
tisíc návštěvníků po této historické
trase lemované světelnými, hudebními, vizuálními a zvukovými
instalacemi stejně jako tanečními,
hudebními a činoherními vystoupeními světových umělců bude
zcela určitě nezapomenutelným
zážitkem a náležitou vzpomínkou na epochální události z podzimu 1989. Chtěl bych Vás, milé
čtenářky a milí čtenáři, srdečně Se srdečným pozdravem,
pozvat, abyste tento velký den
Mírové revoluce oslavili společně
s námi v Lipsku. Zavzpomínejme
si společně na historii a současně
pohlédněme do naší společné Váš Burkhard Jung,
budoucnosti.
primátor města Lipska

Mediálně při tom
Slavnost světla na Sociálním webu
Slavnost světla v Lipsku
má mnoho příznivců po celém světě. Řada blogů, fotokomunit, přátel na Facebooku a uživatelů Twitteru
po celém světě se proto
zabývá tímto tématem.
Také společnost Leipzig
Tourismus und Marketing
(LTM) GmbH, která je organizátorem Slavnosti světla
v Lipsku, neustále podává
svým příznivcům na Sociálním
webu aktuální informace:
Kdo by se chtěl v předstihu
nebo během večera 9. října
informovat o Slavnosti světla,
může za tímto účelem využít
bohatou nabídku LTM GmbH.
Na Facebooku a Twitteru,
Google+ a Instagramu, Pinte-

Události v Evropě šly ruku v ruce
· Polsko

· Maďarsko

· Německo

Masivní stávkové hnutí v létě 1988 donutilo polskou vládu k politickému dialogu. V únoru 1989 začaly první rozhovory u „Kulatého stolu“. V důsledku
těchto rozhovorů se 4. června
uskutečnily první částečně svobodné
volby v Polsku. 24. srpna byl Tadeusz
Mazowiecki zvolen prvním nekomunistickým předsedou vlády ve východním
bloku. Na konci roku 1990 byl vůdce odborového hnutí Solidarita Lech Wałęsa
jmenován polským prezidentem.

Již 15. března 1989 se uskutečnila
masová demonstrace, která pro
maďarské opoziční hnutí znamenala důležitý milník. Komunistická
strana se musela vzdát své vedoucí
role a vyjednávat u „Národního
kulatého stolu“ o otázce moci.
2. května začalo Maďarsko jako
první ze zemí východního bloku
s demontáží železné opony. V září
byla maďarská hranice otevřena
definitivně.

9. října 1989 demonstrovalo v Lipsku ve vnitřním okruhu města
70.000 lidí, mnoho z nich se zapálenými svíčkami v rukou. Byla to
do té doby největší demonstrace
proti východoněmeckému režimu
a rozhodující událost Mírové revoluce. Navzdory pohotovosti státních
bezpečnostních sil se vše obešlo bez
incidentů. Další masové demonstrace i v jiných městech NDR, požadavek
svobody cestování a neustávající

útěk velké části obyvatelstva přes
zahraniční velvyslanectví donutily státní a stranické vedení jednat.
9. listopadu oznámilo krajské vedení
SED v Berlíně, že cesty do zahraničí
jsou s okamžitou platností možné
pro každého. Již o dvě hodiny
později se na hraničních přechodech
shromáždily tisíce občanů NDR. Velitelé pohraniční stráže ustoupili tlaku a bez oficiálního rozkazu „shora“
otevřeli hranici. Berlínská zeď padla.

restu a Leipzig-Travel-App se
všechno točí kolem informací,
dojmů a interakcí s příznivci
Lipska. Mezi 18 a 23 hodinou
bude Slavnost světla živě
přenášena na internetu.
www.lichtfest.leipziger-freiheit.de/
social-web.html

