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BŘEZEN
ZÁM
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ŠLUKNOV

ŠLUKNOVSKÝ ZÁMEK

DŮM KULTURY

Zámecká 642, 407 77 Šluknov
Tel.: 412 332 741
E-mail: ic@mesto-sluknov.cz

T. G. Masaryka 321, 407 77 Šluknov
Tel.: 412 386 219
E-mail: kultura@mesto-sluknov.cz

pondělí 7. 1. – neděle 24. 3.

pátek 5. 4. – sobota 29. 6.

pátek 8. 3. / 15.00 hod.

VÝSTAVA
»FOTOGRAGIE
ŠLUKNOVSKÝCH KRÁS«

VÝSTAVA »PYTLÁCKÉ ZBRANĚ«

FRANTIŠEK NEDVĚD MLADŠÍ
K MEZINÁRODNÍMU DNI ŽEN

Výstava specifických pytláckých zbraní sběratele Milana
Hlásenského pokrývá časový oblouk od 17. století
do současnosti. Ukazuje to, co si pytlák, pokud
byl zručný řemeslník, originálně vyrobil doma v kůlně.
Vstupné: 40 Kč/dospělí, 20 Kč/děti
čtvrtek 7. 3. / 15.00 hod.

PEVĚCKÝ KONCERT ZUŠ
RUMBURK - ŠLUKNOV
Výstava fotografií šluknovské přírody od Jiřího Mikische
doplněná fotografiemi z cest z Moskvy.
Vstupné: dobrovolné
čtvrtek 10. 1. – neděle 24. 3.

VÝSTAVA »ŠKOLÁKEM
VE VÁLEČNÝCH LETECH«

Přijďte si poslechnout a podpořit nadějné talenty naší ZUŠ,
kteří vám pod vedením Jitky Hercikové ukáží to nejlepší
ze sebe. Koncert nejen pro rodiče, ale i veřejnost.
Vstupné: zdarma
středa 13. 3. / 19.00 hod. / 2. patro ŠZ

KONCERT KPVH
»KLAVÍRNÍ KONCERT«

VÝSTAVA »HLAVOLAMY«

Na výstavě budou k vidění a rozluštění nejstarší hlavolamy
světa a nebude chybět ani hlavolamová herna. Výstava bude
otevřena v pátek 5. dubna 2019 v 16.00 hodin slavnostní
vernisáží. Vstupné: 50 Kč/dospělí, 30 Kč/děti

neděle 24. 3. / 15.00 hod.

O BUDULÍNKOVI

Pohádku zahraje loutkový soubor Rolnička. Vstupné: 10 Kč
sobota 30. 3. / 16.00 hod.

NÁVŠTĚVA Z ORDINACE

Martin Zounar a Martina Randová jako Bobo a Heluš - zábavné
posezení se známými protagonisty z televizní obrazovky.
Vstupné: vyprodáno

Kruh přátel vážné hudby vás srdečně zve na koncert.
Na klavír zahraje mladý klavírní virtuóz Pavel Zemen,
který je již držitelem předních cen z tuzemských
i mezinárodních interpretačních soutěží.
Vstupné: 80 Kč/dospělí, 40 Kč/senioři, 10 Kč/mládež

neděle 31. 3. / 14.00 – 18.00 hod.

sobota 13. 4. / 14.00 hod.

každé pondělí / 18.00 – 19.00 hod.

VELIKONOCE NA ZÁMKU

JUMPING S RENATOU

ŠRAMLÍK

Taneční odpoledne se skupinou Peleton (hrají pop, rock,
country, folk, dechovka…) Vstupné: 50 Kč / 70 Kč pár

www.salta-fitness.com

každé úterý / 18.00 – 19.00 hod.

Památník Terezín, Národní pedagogické muzeum a Knihovna
J. A. Komenského a Institut Terezínské iniciativy připravili
projekt, jehož cílem je přiblížit mladým generacím projevy
nacistického totalitního režimu a dobu druhé světové války
na příkladu školního prostředí v Protektorátu Čechy
a Morava a oblastí Československa připojených
v roce 1938 k Německu. Vstupné: dobrovolné
pátek 5. 4. – sobota 29. 6.

Zveme především všechny ženy, jejich doprovod a všechny
ostatní příznivce Country a folkové hudby na zábavnou show
plnou písniček a povídání se známým zpěvákem Františkem
Nedvědem mladším, který vás přesvědčí, že „Jablko nepadá
daleko od stromu“. Vstupné: Dámy a děti do 15 let zdarma,
ostatní 50 Kč

LADY FIT S VIOLOU
www.salta-fitness.com

každé úterý / 19.00 – 20.00 hod.

BHM S IVANEM
Divadýlko Mrak přijede do zámku dětem zahrát Velikonoční
pohádku (14.00 hodin). Po pohádce si děti i s rodiči budou
moci vyrobit velikonoční výzdobu a pro děti budou
připraveny soutěže. Vstupné: 50 Kč/dospělí, 20 Kč/děti

www.salta-fitness.com

každá středa /18.00 – 19.00 hod.

JUMPING A POSILOVÁNÍ
S RENATOU
www.salta-fitness.com

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
T. G. Masaryka 638, 407 77 Šluknov
Tel.: 412 386 968
E-mail: knihovna@mesto-sluknov.cz

»PŘES KNIHOVNU ZA KULTUROU«

V městské knihovně probíhá dlouhodobá soutěž,
při které se lze něco dozvědět a ještě získat volný
lístek pro jednu osobu na jednu kulturní akci dle vlastního
výběru - v kulturním domě nebo ve Šluknovském zámku.
Volná vstupenka platí do konce roku 2019.
Každý měsíc je vyhlášena a zveřejněna na tabuli ve vstupní
hale městské knihovny a ve Šluknovských novinách otázka
nebo úkol, odpověď je třeba odevzdat ve vstupní hale MK
do připravené krabice, nebo zaslat mailem na adresu MK
knihovna@mesto-sluknov.cz. Na konci měsíce je vylosován
výherce volné vstupenky, jehož jméno je oznámeno v ŠN
a zveřejněno i na nástěnce v hale knihovny.
OTÁZKA NA BŘEZEN: 17. 3. 1968 se v Praze narodil herec,
který byl nejznámější českou dětskou filmovou hvězdou
své doby. Na filmovém festivalu v Monte-Carlu v roce 1979
jej porota nazvala nejlepším dětským hercem od dob Shirley
Templeové. Jeho fanoušci a filmoví i televizní diváci dodnes
s láskou a úsměvem vzpomínají na jeho role, např. ve filmech
Marečku podejte mi pero, Ať žijí duchové, Jak vytrhnout
velrybě stoličku, Jak dostat tatínka do polepšovny a mnoha
dalších. Přestože byl úspěšným a oblíbeným dětským hercem,
rozhodl se, že se herectví nechce v budoucnu věnovat.
Po absolvování gymnázia začal studovat práva, ale jeho život
9 dní před 22. narozeninami tragicky ukončila autonehoda
na silnici mezi severočeskými obcemi Kytlice a Polevsko.
V roce 2006 se stal držitelem vůbec první hvězdy na zlínském
chodníku slávy. V roce 2013 o něm natočila Česká televize
dokument s názvem Malá hvězda nezapadá.
Znáte jméno tohoto dětského herce?
SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ NA OTÁZKU Z ÚNORA 2019: K. May

BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY A ČTENÁŘŮ

Každoročně je měsíc březen nejen v naší knihovně ve znamení
knihy a čtenářů. Stalo se již tradicí, že v tomto měsíci naše
městská knihovna vyhlašuje tzv. amnestii pro dlužníky
a nebude to jinak ani letos. V březnu tedy budou mít možnost
zapomnětlivci, kteří propásli konečné datum výpůjční doby
(ať o dny nebo dokonce o měsíce), vrátit půjčené knihy bez
placení zpozdného a penále. Nezaplatí ani korunu pokuty,
ovšem podmínkou je, že musejí vrátit v pořádku úplně
všechny tituly, které mají půjčené.

www.mesto-sluknov.cz
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VÝSTAVA
»FOTOGRAGIE
ŠLUKNOVSKÝCH KRÁS«

PEVĚCKÝ KONCERT ZUŠ
RUMBURK - ŠLUKNOV

FRANTIŠEK NEDVĚD MLADŠÍ
K MEZINÁRODNÍMU DNI ŽEN

Přijďte si poslechnout a podpořit nadějné
talenty naší ZUŠ, kteří vám pod vedením
Jitky Hercikové ukáží to nejlepší ze sebe.
Koncert nejen pro rodiče, ale i veřejnost.
Vstupné: zdarma

Vstupné: Dámy a děti do 15 let zdarma,
ostatní 50 Kč

Vstupné: dobrovolné
čtvrtek 10. 1. - neděle 24. 3.

VÝSTAVA »ŠKOLÁKEM
VE VÁLEČNÝCH LETECH«
Vstupné: dobrovolné
pátek 5. 4. – sobota 29. 6.

VÝSTAVA »HLAVOLAMY«
Na výstavě budou k vidění a rozluštění
nejstarší hlavolamy světa a nebude
chybět ani hlavolamová herna. Výstava
bude otevřena v pátek 5. dubna 2019
v 16.00 hodin slavnostní vernisáží.
Vstupné: 50 Kč/dospělí, 30 Kč/děti
pátek 5. 4. – sobota 29. 6.

VÝSTAVA
»PYTLÁCKÉ ZBRANĚ«
Výstava specifických pytláckých zbraní
sběratele Milana Hlásenského pokrývá
časový oblouk od 17. st. do současnosti.
Ukazuje to, co si pytlák, pokud byl zručný
řemeslník, originálně vyrobil doma v kůlně.
Vstupné: 40 Kč/dospělí, 20 Kč/děti

středa 13. 3. / 19.00 hod. / 2. patro ŠZ

KONCERT KPVH
»KLAVÍRNÍ KONCERT«
Kruh přátel vážné hudby vás srdečně
zve na koncert. Na klavír zahraje mladý
klavírní virtuóz Pavel Zemen, který je již
držitelem předních cen z tuzemských
i mezinárodních interpretačních soutěží.
Vstupné: 80 Kč/dospělí, 40 Kč/senioři,
10 Kč/mládež
sobota 13. 4. / 14.00 hod.

VELIKONOCE NA ZÁMKU
Divadýlko Mrak přijede do zámku dětem
zahrát Velikonoční pohádku (14.00 hodin).
Po pohádce si děti i s rodiči budou moci
vyrobit velikonoční výzdobu a pro děti
budou připraveny soutěže.
Vstupné: 50 Kč/dospělí, 20 Kč/děti

neděle 24. 3. / 15.00 hod.

O BUDULÍNKOVI
Loutkový soubor Rolnička. Vstupné: 10 Kč
sobota 30. 3. / 16.00 hod.

NÁVŠTĚVA Z ORDINACE
neděle 31. 3. / 14.00 – 18.00 hod.

ŠRAMLÍK
Vstupné: 50 Kč / 70 Kč pár
každé pondělí / 18.00 – 19.00 hod.

JUMPING S RENATOU
každé úterý / 18.00 – 19.00 hod.

LADY FIT S VIOLOU
každé úterý / 19.00 – 20.00 hod.

BHM S IVANEM
každá středa /18.00 – 19.00 hod.

JUMPING A POSILOVÁNÍ
S RENATOU

OTÁZKA NA BŘEZEN: 17. 3. 1968
se v Praze narodil herec, který byl
nejznámější českou dětskou filmovou
hvězdou své doby. Jeho fanoušci
a filmoví i televizní diváci dodnes s láskou
a úsměvem vzpomínají na jeho role,
např. ve filmech Marečku podejte mi pero,
Ať žijí duchové, Jak vytrhnout velrybě
stoličku, Jak dostat tatínka do polepšovny
a mnoha dalších. Přestože byl úspěšným
a oblíbeným dětským hercem, rozhodl
se, že se herectví nechce v budoucnu
věnovat. Po absolvování gymnázia začal
studovat práva, ale jeho život 9 dní před
22. narozeninami tragicky ukončila
autonehoda na silnici mezi severočeskými
obcemi Kytlice a Polevsko. Znáte jméno
tohoto dětského herce?

BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY
A ČTENÁŘŮ
Stalo se již tradicí, že v tomto měsíci naše
městská knihovna vyhlašuje tzv. amnestii
pro dlužníky a nebude to jinak ani letos.
V březnu tedy budou mít možnost
zapomnětlivci, kteří propásli konečné
datum výpůjční doby (ať o dny nebo
dokonce o měsíce), vrátit půjčené knihy
bez placení zpozdného a penále.

www.mesto-sluknov.cz

