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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.

pátek 2. 2. / 15.30 hod.

neděle 4. 2. / 15.00 hod.

VÝSTAVA »SVĚT KOSTIČEK«

ŠLUKNOVSKÝ MASOPUST

O KARKULÁKOVI

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

»PŘES KNIHOVNU ZA KULTUROU«

Loutková pohádka v podání souboru Rolnička. Vstupné: 10 Kč
středa 14. 2. / 9.00 - 17.00 hod.

VALENTÝNSKÉ CUKROVINKY

Stánek firmy Hulínský bude umístěn na náměstí Míru.
neděle 18. 2. / 15.00 hod.

FEŠÁK PÍNO A VESELÝ KARNEVAL
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
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

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

Rodinnou show plnou smíchu, vtipu, písniček, originálních
soutěží, krásných dárků přiváží kamarád bez hranic Fešák
Píno a jeho nerozlučná kamarádka, hvězda mezi bonbóny
Bóňa BON Bóňa (www.letni-snehulak.cz). Vstupné: děti
v maskách zdarma, bez masek 30 Kč, dospělí 50 Kč
každé pondělí / 16.30 - 18.00 hod.

středa 21. 2. / 19.00 hod. / hlavní sál

ŠACHOVÝ KROUŽEK

KONCERT KVPH »SAXOFONOVÉ
KVARTETO BOHEMIA«

každé pondělí / 18.00 - 19.00 hod.

Kroužek je určen pro všechny děti a mládež,
které se chtějí naučit více, než jen správně hýbat figurkami.

JUMPING S RENATOU
www.salta-fitness.com

pátek 5. 1. - pátek 30. 3.

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

každé úterý v měsíci / 17.30 - 18.30 hod.

FITBALL S VIOLOU
www.salta-fitness.com

každé úterý v měsíci / 19.00 - 20.00 hod.

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

Bohemia Saxophone Quartet je špičkové hudební těleso,
které se vyprofilovalo ve vysoce profesionální soubor. Zazní
skladby od skladatelů Bacha, Händela, Myslivečka, Mozarta,
Dvořáka, Smetany a mnoha dalších.
Vstupné: 80 Kč / 40 Kč důchodci

FLUITRAINING S IVANEM

sobota 3. 3. / 9.00 - 17.30 hod.

www.salta-fitness.com

FESTIVAL PRO ZDRAVÍ

Přednášky pro širokou veřejnost o životním stylu,
mýtech o zdraví, józe smíchu, permakultuře a ekoarteterapii.
Svá místa si rezervujte na e-mailu: bsouckova@hotmail.com
Celodenní vstupné: 480 Kč

www.salta-fitness.com

každá středa v měsíci / 18.30 - 19.30 hod.

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

LADY FIT S VIOLOU
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 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 ÚNOR: 14. února 1919 se v Plzni narodil
známý český cestovatel a spisovatel. Svou první
velkou cestu podnikl v šestnácti letech s bratrem
na Podkarpatskou Rus, která byla v období první republiky
součástí Československa. Po maturitě v roce 1938 začal
studovat Vysokou obchodní školu. Protože na počátku
2. světové války němečtí okupanti uzavřeli české vysoké
školy, mohl ji ukončit až v roce 1946. Na škole studoval
s Jiřím Hanzelkou, který byl pak jeho partnerem na cestách
i spoluautorem jejich knih. V letech 1947 - 1950 podnikl
spolu s Hanzelkou cestu do Afriky a Jižní Ameriky. Celou tuto
výpravu absolvovali společně vozem Tatra 87. Z této cesty
bylo rozhlasem odvysíláno přes 700 reportáží. Na cestě
udělali velké množství fotografií a natočili množství
filmového materiálu, jehož dokumentární cena
je značná. Druhou cestu, již s doprovodem, podnikli
ve dvou upravených nákladních vozech Tatra 805 v letech
1959 - 1964. Při této výpravě projeli Asii a Oceánii. V roce
1968 se postavil na stranu tzv. „reformních komunistů“,
proto mu bylo v roce1969 znemožněno dále publikovat
a účastnit se veřejného života. Znáte jméno tohoto
cestovatele a spisovatele?

www.mesto-sluknov.cz
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kostiček se mohou těšit na Lego hrady
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strašidlům a vyrazíme ze zámeckého
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Soukromá sbírka pana Petra Bílého
vám představí karetní hry z celého světa.
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