MĚSTO
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2018

ŠLUKNOV
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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

pátek 20. 10. - neděle 4. 3.

sobota 13. 1. / 17.00 hod. / vstupní hala

neděle 7. 1. / 15.00 hod.

VÝSTAVA »SVĚT KOSTIČEK«

KONCERT »JAZZMAN
ERWINA SCHRÖDINGERA«

ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI

Klavír, trubka a trombon zazní ve vstupní hale zámku.
Těšit se můžete na jazzové standardy. Vstupné: dobrovolné
středa 17. 1. / 18.00 hod. / hlavní sál

pátek 5. 1. - pátek 30. 3.

»ANNE FRANKOVÁ - NECHTE
MĚ BÝT, JAKÁ JSEM«

Putovní výstava připravená Institutem Terezínské iniciativy
vypráví příběh Anne Frankové, její rodiny i dalších ukrývaných
v zadním traktu domu v Amsterdamu, vše v kontextu
nacistické politiky a druhé světové války. Vstupné: 20 Kč
pátek 5. 1. - pátek 30. 3.

KONCERT »BEZBEATU«

Hudební uskupení lidí, kteří se mají rádi. Zpívají vlastní písně,
které jsou sondou do jejich duše a srdcí a jsou plné emocí.
Kapela hraje v trochu složitě popsatelném žánru, blues,
soul a art rock. Vstupné: 100 Kč
pátek 2. 2. / 15.30 hod.

ŠLUKNOVSKÝ MASOPUST

»NEZNÁMÉ KARTY - KARETNÍ HRY,
KTERÉ JSTE (NEJSPÍŠ) NIKDY
NEVIDĚLI«

ČIPERKOVÉ

Čiperkové - to je nejpopulárnější dětská kapela v ČR.
Vystoupení trvá hodinu a je vhodné i pro nejmenší,
protože s Čiperky se nemusí sedět v klidu na místě a mlčet.
Právě naopak! Po vystoupení autogramiáda a focení.
Vstupné: 130 Kč (děti do 1 roku zdarma, ostatní vstupné
jednotné). Předprodej V Domě kultury Šluknov, v RIC (zámek)
a v městské knihovně.
každé pondělí / 18.00 - 19.00 hod.

JUMPING S RENATOU
každé úterý / 17.30 - 18.30 hod.

FITBALL

Vstupné: 70 Kč, www.salta-fitness.com
každé úterý / 19.00 - 20.00 hod.

FUNKČNÍ TRÉNINK S IVANEM

Soukromá sbírka pana Petra Bílého vám představí karetní hry
z celého světa. Vstupné: 30 Kč dospělí / 20 Kč děti

Tradiční šluknovská zabijačka - jitrnice, jelita, tlačenka,
zabijačková polévka, pivo z pivovaru Falkenštejn.
Od 17.00 hod. vypukne masopustní průvod. Paní starostka
předá klíče od města strašidlům a vyrazíme ze zámeckého
parku do reje zábavy. Za zvuků harmoniky a zpěvu projdeme
pěší zónou a budeme se zastavovat u jednotlivých
obchodníků. Vstupné: zdarma

»PŘES KNIHOVNU ZA KULTUROU«

sobota 20. 1. / 11.00 hod. a 15.00 hod.

Na housle zahraje Miloš Černý a na kontrabas Eva Šašinková.
Čeká vás dokonalé spojení dvou rozdílných nástrojů.
Uslyšíte skladby od baroka až po vrcholné virtuózní skladby
romantického období. Vstupné: 80 Kč / 40 Kč důchodci
pátek 19. 1. / 19.00 hod.

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

Loutková pohádka v podání souboru Rolnička. Vstupné: 10 Kč

KONCERT KVPH »ROZHOVORY
MEZI HOUSLEMI A KONTRABASEM«
Všichni milovníci pestrobarevných kostiček se mohou těšit
na Lego hrady a středověk, Baby Primo edice z 90. let
a současnosti nebo město s letištěm a kolejištěm. Nebude
chybět dětský koutek. Vstupné: 50 Kč dospělí / 30 Kč děti

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

každá středa / 18.30 - 19.30 hod.

KRUHOVÝ TRÉNINK S RENATOU
každý čtvrtek / 17.30 - 18.30 hod.

LADY FIT S VIOLOU

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 2018.
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 LEDEN: 12. - 13. ledna 2018 proběhne
volba prezidenta České republiky. Prvním prezidentem
Československé republiky od října 1918 - označovaný
též prezident Osvoboditel - byl filozof a pedagog pocházející
z chudé rodiny. Jeho otec, původem Slovák, byl kočí, matka
pracovala jako kuchařka. Za studijního pobytu v Lipsku
se roku 1877 seznámil se svou budoucí ženou, Američankou
Charlottou Garrigueovou a roku 1878 se s ní v New Yorku
oženil. Zpráva o revoluci v Praze a vzniku Československa
jej zastihla v Americe 28. října 1918, stejně jako zpráva
o jeho zvolení prezidentem. Cestou domů navštívil
už jako prezident Anglii, Francii a Itálii i české legionáře
a 21. prosince 1918 byl triumfálně uvítán v Praze.
Hned po volbách roku 1920 byl znovu zvolen, i když získal
jen asi 65 % hlasů, a podobně i v dalších volbách roku 1927.
Teprve při třetí volbě v roce 1934, kterou ústava prezidentu
Osvoboditeli dovolovala a která proběhla jako manifestace
pro demokracii, získal 73 % hlasů. Znáte jeho jméno?
SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ NA OTÁZKU
Z PROSINCE 2017 ZNĚLA: Josef Lada

www.mesto-sluknov.cz
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Všichni milovníci pestrobarevných
kostiček se mohou těšit na Lego hrady
a středověk, Baby Primo edice z 90. let
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Putovní výstava připravená Institutem
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Frankové, její rodiny i dalších ukrývaných
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Soukromá sbírka pana Petra Bílého
vám představí karetní hry z celého světa.
Vstupné: 30 Kč dospělí / 20 Kč děti

Klavír, trubka a trombon zazní ve vstupní
hale zámku. Těšit se můžete na jazzové
standardy. Vstupné: dobrovolné
středa 17. 1. / 18.00 hod. / hlavní sál

KONCERT KVPH »ROZHOVORY
MEZI HOUSLEMI
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Na housle zahraje Miloš Černý
a na kontrabas Eva Šašinková.
Čeká vás dokonalé spojení dvou
rozdílných nástrojů. Uslyšíte skladby
od baroka až po vrcholné virtuózní
skladby romantického období.
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KONCERT »BEZBEATU«
Hudební uskupení lidí, kteří se mají rádi.
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Kapela hraje v trochu složitě
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Loutková pohádka v podání
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