MĚSTO
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ŠLUKNOV

ZÁM
EK

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 25. 6. - neděle 30. 9.

pátek 10. 8. / 18.00 hod. / zámecký park

pátek 3. 8. / 13.00 hod. / Království - křížová cesta

VÝSTAVA »ČLOVĚČE, NEZLOB SE«

5. VEČER POD LAMPIONY
»ON MÁ JINOU«

ŽEHNÁNÍ RELIÉFŮ ZASTAVENÍ
KŘÍŽOVÉ CESTY.

Výstava historických stolních her a stavebnic
pro malé i velké, která je doplněna i hrací zónou.
Vstupné: 50 Kč dospělí / 30 Kč děti

10. SETKÁNÍ RODÁKŮ
S BOHOSLUŽBOU
POD ŠIRÝM NEBEM

VÝSTAVA
»KARIKATURY VÁCLAVA HAVLA«
Do zámeckého parku zamíří spisovatelka Kateřina Tomanová
společně se zpěvákem z Hudebního divadla Karlín Jaroslavem
Benešem. Těšit se můžete na zábavný pořad s autorským
čtením na téma životních partnerských přešlapů.
Vstupné: 70 Kč
sobota 1. 9. / 14.00 - 22.00 hod. / zámecký park, sladovna

PIVNÍ SLAVNOSTI
ŠLUKNOV - SOHLAND

každé pondělí / 18.00 - 19.00 hod.

JUMPING S RENATOU
www.salta-fitness.com

pátek 6. 7. - neděle 30. 9.

každé úterý / 19.00 - 20.00 hod.

VÝSTAVA VELKOFORMÁTOVÝCH
FOTOGRAFIÍ JULIA PUFLERA

BHM S IVANEM
www.salta-fitness.com

každá středa / 18.30 - 19.30 hod.

KRUHOVÝ TRÉNINK S RENATOU

Chcete vidět České Švýcarsko a okolí jinýma očima?
Díky velkoformátovým fotografiím od Julia Puflera
dostanou známá místa romantický nádech a vám
se bude tajit dech. Vstupné: dobrovolné

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

»PŘES KNIHOVNU ZA KULTUROU«

pátek 3. 8. / 17.00 hod. / Fukov

pondělí 25. 6. - neděle 30. 9.

Na osm desítek kreseb od kreslířů od Evropy až po Asii vzdalo
hold muži, který se zásadním způsobem zasloužil o přechod
naší země z totality do demokratické společnosti a ztvárnili
ho karikaturou. Vstupné: 40 Kč dospělí / 20 Kč děti

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Města Šluknov a Sohland vás zvou na pivní slavnosti.
Mimořádná prohlídka zámecké sladovny s komentovanou
prohlídkou, přehlídka regionálních pivovarů, koncerty kapel,
občerstvení. Akce je součástí projektu „Pivní slavnosti
Šluknov - Sohland“ podpořeného Evropskou unií z Evropského
fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká
republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020 v rámci
Fondu malých projektů Euroregionu Nisa. Vstupné: zdarma

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 ČERVENEC A SRPEN: 1. července 1908
byl zaveden nejznámější mezinárodní tísňový signál
v Morseově abecedě sestávající ze 3 teček, 3 čárek a 3 teček,
vysílaných bezprostředně za sebou, jako celosvětový
standard volání o pomoc. Signál byl původně přijat německou
vládou a v platnost vešel 1. dubna 1905. Celosvětovým
standardem se však stal až o tři roky později. Jedním
z častých vysvětlení je, že signál vznikl jako zkratka
anglických vět „Save Our Souls“ (Spaste naše duše)
nebo „Save Our Ship“ (Zachraňte naši loď), to však
není pravda. Svůj původ má ve snadném signalizování
v Morseově abecedě a není zkratkou žádného slovního
spojení. Znáte zkratku toho tísňového signálu?
SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ NA OTÁZKU
Z ČERVNA ZNĚLA: Emil Zátopek

www.salta-fitness.com

www.mesto-sluknov.cz
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»ČLOVĚČE, NEZLOB SE«
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»ON MÁ JINOU«

Výstava historických stolních her
a stavebnic pro malé i velké,
která je doplněna i hrací zónou.
Vstupné: 50 Kč dospělí / 30 Kč děti

Do zámeckého parku zamíří
spisovatelka Kateřina Tomanová
společně se zpěvákem z Hudebního
divadla Karlín Jaroslavem Benešem.
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s autorským čtením na téma životních
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Na osm desítek kreseb od kreslířů
od Evropy až po Asii vzdalo hold muži,
který se zásadním způsobem zasloužil
o přechod naší země z totality
do demokratické společnosti
a ztvárnili ho karikaturou.
Vstupné: 40 Kč dospělí / 20 Kč děti
pátek 6. 7. - neděle 30. 9.
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VELKOFORMÁTOVÝCH
FOTOGRAFIÍ JULIA PUFLERA
Chcete vidět České Švýcarsko a okolí
jinýma očima? Díky velkoformátovým
fotografiím od Julia Puflera dostanou
známá místa romantický nádech a vám
se bude tajit dech. Vstupné: dobrovolné
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PIVNÍ SLAVNOSTI
ŠLUKNOV - SOHLAND
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Města Šluknov a Sohland vás zvou
na pivní slavnosti. Mimořádná prohlídka
zámecké sladovny s komentovanou
prohlídkou, přehlídka regionálních
pivovarů, koncerty kapel, občerstvení.
Akce je součástí projektu „Pivní
slavnosti Šluknov - Sohland“
podpořeného Evropskou unií z Evropského
fondu pro regionální rozvoj z Programu
spolupráce Česká republika - Svobodný
stát Sasko 2014 - 2020 v rámci
Fondu malých projektů Euroregionu
Nisa. Vstupné: zdarma

JUMPING S RENATOU
každé úterý / 19.00 - 20.00 hod.

BHM S IVANEM
www.salta-fitness.com
každá středa / 18.30 - 19.30 hod.

KRUHOVÝ TRÉNINK
S RENATOU

OTÁZKA NA ČERVENEC A SRPEN:
1. července 1908 byl zaveden
nejznámější mezinárodní tísňový
signál v Morseově abecedě sestávající
ze 3 teček, 3 čárek a 3 teček,
vysílaných bezprostředně za sebou,
jako celosvětový standard volání
o pomoc. Signál byl původně přijat
německou vládou a v platnost vešel
1. dubna 1905. Celosvětovým
standardem se však stal až o tři roky
později. Jedním z častých vysvětlení je,
že signál vznikl jako zkratka anglických
vět „Save Our Souls“ (Spaste naše duše)
nebo „Save Our Ship“ (Zachraňte naši
loď), to však není pravda. Svůj původ
má ve snadném signalizování
v Morseově abecedě a není zkratkou
žádného slovního spojení. Znáte zkratku
toho tísňového signálu?
SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ NA OTÁZKU
Z ČERVNA ZNĚLA: Emil Zátopek

www.salta-fitness.com

www.mesto-sluknov.cz

