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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

neděle 9. 5. - sobota 30. 9.

pátek 21. 7. / 19.00 hod. / vstupní hala

každé pondělí v měsíci/ 18.00 - 19.00 hod.

VELKÁ, MALÁ AUTA - VÝSTAVA
ANGLIČÁKŮ A MATCHBOXŮ

KONCERT »MILAN
ČERNÝ - BAROKNÍ LOUTNA«

JUMPING S RENATOU

Přijďte si prohlédnout soukromou sbírku angličáků
a matchboxů pana Martina Švece z Mělníka.
Představeny budou různé typy vozidel, ať už klasické
osobní, či veteránské, nebo i sportovní, taxi, policejní,
hasičské i nákladní. Vstupné: dospělí 40 Kč / děti 20 Kč
pátek 9. 7. - sobota 30. 9.

VÝSTAVA »JABLKO SE NE/KOUŠE«

Ve vstupní hale Šluknovského zámku uslyšíte anonymní
hudbu pro loutnu kolem roku 1700. Vstupné: 100 Kč
sobota 29.7. / 13.30 hod. / Šluknovský zámek

PRVNÍ VÝLET
PO KRÁSÁCH ŠLUKNOVA

Cvičení na trampolínách - Jumping®, který svým
nábojem posílí vaše tělo i mysl, a zároveň dokáže
vyplavit vaše endorfiny, tzv. hormony štěstí. Díky
kombinaci zábavného cvičení, silné motivující hudby
a specifickýchskoků zažijete doslova příval prospěšných
hormonů. Na konci každé hodiny je krátké dynamické
posilování a strečink. Vstupné: 70 Kč, www.salta-fitness.com
každé úterý v měsíci / 17.30 - 18.30 hod.

FLUITRAINING S IVANEM

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 2017.
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.

Vstupné: 75 Kč, www.salta-fitness.com

každá středa v měsíci / 18.30 - 19.30 hod.

KRUHOVÝ TRÉNINK S RENATOU

Výstava, která se věnuje historii společnosti Apple
tak trochu z jiného pohledu: z pohledu jejích legendárních
produktů. Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží
v sobotu 9. července 2017 v 16.00 hodin.
Vstupné: dospělí 40 Kč / děti 20 Kč

Šluknovský zámek - Karlovo údolí - Vlčice - Důl Schweidrich
(cca 5 km) - Šluknov - odchod 14.15 hod. ze Šluknovského
zámku. Není třeba se hlásit předem. V případě nepříznivého
počasí se akce nekoná. Vstupné: zdarma

Cvičení je krátké, intenzivní a efektivní, posiluje svaly,
zpevňuje celé tělo, zrychluje metabolismus, spaluje tuky
a pomáhá snižovat váhu. Cvičení, při kterém se postupně
zapojuje vybraná svalová skupina, na několika stanovištích
uspořádaných do kruhu.
Vstupné: 70 Kč, www.salta-fitness.com
každý čtvrtek v měsíci / 19.00 - 20.00 hod.

DYNAMICBOXING

úterý 1. 8. - sobota 30. 9.

VÝSTAVA »VÝVOJ VOJENSKÝCH
UNIFOREM, ZBRANÍ A OSOBNÍCH
VĚCÍ VOJÁKŮ«
Součástí výstavy bude drobná technika, motocykly a jízdní
kola. Výstavu společně otevřeme 1. srpna v 16.00 hodin
slavnostní vernisáží. Vstupné: dospělí 30 Kč / děti 20 Kč

Vstupné: 70 Kč, www.salta-fitness.com

OTÁZKA NA ČERVENEC: 26. července 1983 zaběhla
v Mnichově bývalá československá atletka dodnes
platný světový rekord na 800 metrů, činí 1:53,28 minut.
Tato sportovkyně se narodila 26. ledna 1951 v Golčově
Jeníkově, běhala převážně na krátkých a středních tratích.
Je držitelkou současného světového rekordu na 800 m.
Tento rekord oslavil již 33 let existence a je tak vůbec
nejdéle platným světovým rekordem v oficiálních disciplínách
v historii ženské atletiky. Tato atletka drží také druhý nejlepší
čas v historii v běhu na 400 metrů časem 47,99 sec. (spolu
s Maritou Kochovou je jedinou ženou v historii, která běžela
„čtvrtku“ v čase pod 48 sekund). Nyní se věnuje zejména
trenérské činnosti. Na stejné trati pak drží stále halový
světový rekord časem 49,59 s. Národní rekordy drží
v ženské kategorii v disciplínách 100 m, 200 m, 400 m
i 800 m. Svými výkony patří mezi nejlepší světové,
evropské, československé i české atletky historie.
28. října 2013 ji prezident Miloš Zeman vyznamenal
medailí Za zásluhy. Znáte jméno této vynikající atletky?

www.mesto-sluknov.cz
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

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

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

neděle 9. 5. - sobota 30. 9.

úterý 1. 8. - sobota 30. 9.

každé pondělí v měsíci/ 18.00 - 19.00 hod.

VELKÁ, MALÁ
AUTA - VÝSTAVA
ANGLIČÁKŮ A MATCHBOXŮ

VÝSTAVA
»VÝVOJ VOJENSKÝCH
UNIFOREM, ZBRANÍ
A OSOBNÍCH VĚCÍ VOJÁKŮ«

JUMPING S RENATOU

Přijďte si prohlédnout soukromou sbírku
angličáků a matchboxů pana Martina
Švece z Mělníka. Představeny budou
různé typy vozidel, ať už klasické
osobní, či veteránské, nebo i sportovní,
taxi, policejní, hasičské i nákladní.
Vstupné: dospělí 40 Kč / děti 20 Kč
pátek 9. 7. - sobota 30. 9.

VÝSTAVA
»JABLKO SE NE/KOUŠE«

Součástí výstavy bude drobná
technika, motocykly a jízdní kola.
Výstavu společně otevřeme 1. srpna
v 16.00 hodin slavnostní vernisáží.
Vstupné: dospělí 30 Kč / děti 20 Kč
pátek 21. 7. / 19.00 hod. / vstupní hala

KONCERT »MILAN
ČERNÝ - BAROKNÍ LOUTNA«
Ve vstupní hale Šluknovského zámku
uslyšíte anonymní hudbu pro loutnu
kolem roku 1700. Vstupné: 100 Kč
sobota 29.7. / 13.30 hod.
Šluknovský zámek

Výstava, která se věnuje historii
společnosti Apple tak trochu z jiného
pohledu: z pohledu jejích legendárních
produktů. Výstava bude zahájena
slavnostní vernisáží v sobotu
9. července 2017 v 16.00 hodin.
Vstupné: dospělí 40 Kč / děti 20 Kč

PRVNÍ VÝLET
PO KRÁSÁCH ŠLUKNOVA
Šluknovský zámek - Karlovo
údolí - Vlčice - Důl Schweidrich
(cca 5 km) - Šluknov - odchod 14.15 hod.
ze Šluknovského zámku. Není třeba
se hlásit předem. V případě nepříznivého
počasí se akce nekoná. Vstupné: zdarma

Cvičení na trampolínách - Jumping®,
který svým nábojem posílí vaše tělo
i mysl, a zároveň dokáže vyplavit vaše
endorfiny, tzv. hormony štěstí.
Vstupné: 70 Kč, www.salta-fitness.com
každé úterý v měsíci / 17.30 - 18.30 hod.

FLUITRAINING S IVANEM
Vstupné: 75 Kč, www.salta-fitness.com
každá středa v měsíci / 18.30 - 19.30 hod.

KRUHOVÝ TRÉNINK
S RENATOU
Cvičení je krátké, intenzivní
a efektivní, posiluje svaly, zpevňuje
celé tělo, zrychluje metabolismus,
spaluje tuky a pomáhá snižovat váhu.
Cvičení, při kterém se postupně zapojuje
vybraná svalová skupina, na několika
stanovištích uspořádaných do kruhu.
Vstupné: 70 Kč, www.salta-fitness.com
každý čtvrtek v měsíci / 19.00 - 20.00 hod.

DYNAMICBOXING
Vstupné: 70 Kč, www.salta-fitness.com

»PŘES KNIHOVNU
ZA KULTUROU«
OTÁZKA NA ČERVENEC
26. července 1983 zaběhla v Mnichově
bývalá československá atletka dodnes
platný světový rekord na 800 metrů,
činí 1:53,28 minut. Tato sportovkyně
se narodila 26. ledna 1951 v Golčově
Jeníkově, běhala převážně na krátkých
a středních tratích. Je držitelkou
současného světového rekordu na 800 m.
Tento rekord oslavil již 33 let existence
a je tak vůbec nejdéle platným světovým
rekordem v oficiálních disciplínách
v historii ženské atletiky. Tato atletka
drží také druhý nejlepší čas v historii
v běhu na 400 metrů časem 47,99 sec.
(spolu s Maritou Kochovou je jedinou
ženou v historii, která běžela „čtvrtku“
v čase pod 48 sekund). Nyní se věnuje
zejména trenérské činnosti. Na stejné
trati pak drží stále halový světový
rekord časem 49,59 s. Národní rekordy
drží v ženské kategorii v disciplínách
100 m, 200 m, 400 m i 800 m. Svými
výkony patří mezi nejlepší světové,
evropské, československé i české atletky
historie. 28. října 2013 ji prezident Miloš
Zeman vyznamenal medailí Za zásluhy.
Znáte jméno této vynikající atletky?

www.mesto-sluknov.cz

