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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.

sobota 16. 9. / 14.15 hod. / Šluknovský zámek

neděle 17. 9. / 14.00 hod.

VELKÁ, MALÁ AUTA - VÝSTAVA
ANGLIČÁKŮ A MATCHBOXŮ

TŘETÍ VÝLET
PO KRÁSÁCH ŠLUKNOVA

ŠRAMLÍK

Šluknovský zámek - Rožany - Kaple sv. Jana
Křtitele - Královka - Šluknov (cca 6 km) - odchod 14.15 hod.
ze Šluknovského zámku. V případě nepříznivého počasí
se akce nekoná. Vstupné: zdarma
středa 20. 9. / 19.00 hod. / hlavní sál Šluknovského zámku

KONCERT »DUO KATEŘINA
ENGLICHOVÁ A VILÉM VEVERKA«
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
neděle 9. 7. - sobota 30. 9.

VÝSTAVA »JABLKO SE NE/KOUŠE«

Duo na hoboj a harfu, dvou mezinárodně respektovaných
interpretů klasické hudby. Vstupné: dospělí 80 Kč / důchodci
40 Kč / mládež, děti do 15 let 10 Kč
sobota 23. 9. / 13.00 hod. / zámecký park

VÝROČÍ 150. LET OD ZALOŽENÍ
SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
VE ŠLUKNOVĚ

DEN LIDOVÉ
TURISTIKY PĚTIMĚSTÍ

10. výročí česko-německé turistiky v rámci
„Pětiměstí“ - pěší výlet za krásnou přírodou
a historií Jiříkova. Odjezd autobusu z náměstí Míru
ve 13.45 hod. - bez možnosti rezervace míst.
Jízdné: zdarma
každé pondělí / 18.00 - 19.00 hod.

JUMPING S RENATOU

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

Vstupné: 75 Kč, www.salta-fitness.com

úterý 1. 8. - sobota 30. 9.

VÝSTAVA »VÝVOJ VOJENSKÝCH
UNIFOREM, ZBRANÍ A OSOBNÍCH
VĚCÍ VOJÁKŮ«
Součástí výstavy bude drobná technika, motocykly a jízdní
kola. Vstupné: dospělí 30 Kč / děti 20 Kč

každá středa v měsíci / 18.30 - 19.30 hod.

neděle 24. 9. / 14.00 hod. / vstupní hala Šluknovského zámku

ŠIKOVNÉ RUCE

Jste šikovní, rádi tvoříte a chtěli byste si vyrobit dekoraci
do domu nebo na zahradu? Navštivte rukodělnou dílnu
ve Šluknovském zámku, ve které budeme poprvé tvořit
podzimní dekoraci. Pro nejmenší je připraven speciální koutek.
Vstupné: hradí se jednotlivé výrobky

»PŘES KNIHOVNU ZA KULTUROU«

neděle 24. 9. / 13.45 hod.

FLUITRAINING S IVANEM

Vstupné: zdarma

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

Taneční odpoledne se skupinou Peleton.
Vstupné: 50 Kč, pár 70 Kč

každé úterý v měsíci / 17.30 - 18.30 hod.

Výstava, která se věnuje historii společnosti Apple
tak trochu z jiného pohledu: z pohledu jejích legendárních
produktů. Vstupné: dospělí 40 Kč / děti 20 Kč

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

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

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.
OTÁZKA NA ZÁŘÍ: 2. září 1973 zemřel ve věku 81 let
anglický spisovatel, filolog a univerzitní profesor,
nejznámější jako autor Hobita a Pána prstenů, který působil
na Universitě v Oxfordu v letech 1925 - 1945 jako profesor
staré angličtiny a v letech 1945 – 1959 pak jako profesor
anglického jazyka a literatury. Byl význačným jazykovědcem
a znalcem staré angličtiny a staré severštiny. Kromě Hobita,
Pána prstenů, vědeckých pojednání a překladů zahrnuje jeho
dílo množství textů z pozůstalosti o historii fiktivního světa
Středozemě, v níž se Hobit a Pán prstenů odehrávají. Část
z nich pod názvem Silmarillion uspořádal a vydal autorův
syn Christopher. Ostatní díla tohoto autora jsou pohádky
a příběhy původně vyprávěné jeho dětem a nevztahují
se přímo ke Středozemi. Pro neutuchající popularitu a vliv
je tento autor často považován za nejdůležitějšího z otců
žánru moderní hrdinské fantasy. Znáte jméno tohoto
oblíbeného spisovatele?

každý čtvrtek v měsíci / 19.00 - 20.00 hod.

DYNAMICBOXING

Vstupné: 70 Kč, www.salta-fitness.com

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

neděle 9. 5. - sobota 30. 9.

středa 20. 9. / 19.00 hod.
hlavní sál Šluknovského zámku

neděle 17. 9. / 14.00 hod.
Taneční odpoledne se skupinou Peleton.
Vstupné: 50 Kč, pár 70 Kč

Vstupné: dospělí 40 Kč / děti 20 Kč

KONCERT »DUO KATEŘINA
ENGLICHOVÁ A VILÉM
VEVERKA«

neděle 9. 7. - sobota 30. 9.

Vstupné: dospělí 80 Kč / důchodci
40 Kč / mládež, děti do 15 let 10 Kč

VELKÁ, MALÁ
AUTA - VÝSTAVA
ANGLIČÁKŮ A MATCHBOXŮ

VÝSTAVA
»JABLKO SE NE/KOUŠE«
Vstupné: dospělí 40 Kč / děti 20 Kč
úterý 1. 8. - sobota 30. 9.

VÝSTAVA
»VÝVOJ VOJENSKÝCH
UNIFOREM, ZBRANÍ
A OSOBNÍCH VĚCÍ VOJÁKŮ«
Součástí výstavy bude drobná
technika, motocykly a jízdní kola.
Vstupné: dospělí 30 Kč / děti 20 Kč
sobota 16. 9. / 14.15 hod.
Šluknovský zámek

TŘETÍ VÝLET
PO KRÁSÁCH ŠLUKNOVA
Šluknovský zámek - Rožany - Kaple
sv. Jana Křtitele - Královka - Šluknov
(cca 6 km) - odchod 14.15 hod.
ze Šluknovského zámku.
Vstupné: zdarma

sobota 23. 9. / 13.00 hod. / zámecký park

VÝROČÍ 150. LET OD ZALOŽENÍ
SBORU DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ VE ŠLUKNOVĚ
Vstupné: zdarma
neděle 24. 9. / 14.00 hod.
vstupní hala Šluknovského zámku

ŠIKOVNÉ RUCE
Jste šikovní, rádi tvoříte a chtěli byste
si vyrobit dekoraci do domu nebo
na zahradu? Navštivte rukodělnou
dílnu ve Šluknovském zámku, ve které
budeme poprvé tvořit podzimní dekoraci.
Pro nejmenší je připraven speciální koutek.
Vstupné: hradí se jednotlivé výrobky

ŠRAMLÍK

neděle 24. 9. / 13.45 hod.

DEN LIDOVÉ
TURISTIKY PĚTIMĚSTÍ
10. výročí česko-německé turistiky
v rámci „Pětiměstí“ - pěší výlet
za krásnou přírodou a historií Jiříkova.
Jízdné: zdarma
každé pondělí / 18.00 - 19.00 hod.

JUMPING S RENATOU
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
Vstupné: 70 Kč, www.salta-fitness.com
každý čtvrtek v měsíci / 19.00 - 20.00 hod.

DYNAMICBOXING

»PŘES KNIHOVNU
ZA KULTUROU«
OTÁZKA NA ZÁŘÍ:
2. září 1973 zemřel ve věku 81 let
anglický spisovatel, filolog a univerzitní
profesor, nejznámější jako autor
Hobita a Pána prstenů, který působil
na Universitě v Oxfordu v letech
1925 - 1945 jako profesor staré
angličtiny a v letech 1945 – 1959
pak jako profesor anglického jazyka
a literatury. Byl význačným
jazykovědcem a znalcem staré angličtiny
a staré severštiny. Kromě Hobita,
Pána prstenů, vědeckých pojednání
a překladů zahrnuje jeho dílo množství
textů z pozůstalosti o historii fiktivního
světa Středozemě, v níž se Hobit a Pán
prstenů odehrávají. Část z nich pod
názvem Silmarillion uspořádal a vydal
autorův syn Christopher. Ostatní díla
tohoto autora jsou pohádky a příběhy
původně vyprávěné jeho dětem
a nevztahují se přímo ke Středozemi.
Pro neutuchající popularitu a vliv
je tento autor často považován
za nejdůležitějšího z otců žánru moderní
hrdinské fantasy. Znáte jméno tohoto
oblíbeného spisovatele?

Vstupné: 70 Kč, www.salta-fitness.com

www.mesto-sluknov.cz

