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ŠLUKNOV

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 2. 4. - pátek 25. 5.

sobota 12. 5. / 18.00 hod.

pátek 4. 5. / 20.00 hod.

VÝSTAVA »ODKRYTÉ POKLADY
SEVERNÍCH ČECH«

DIVADLO
»NEBEZPEČNÉ ZNÁMOSTI«

MAJÁLESOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA

Pojďte se přenést do historie tohoto kraje, bývalých Sudet.
Součástí výstavy budou vojenské předměty, jízdní kola,
motocykly, filatelistické předměty, písemnosti, fotografie,
sklo, porcelán a oděvy. Vstupné: 30 Kč dospělí / 20 Kč děti

Drama podle románu Choderla de Laclos. Hrají herci
divadelního souboru Li-Di. ,,Jsme oba pouze pěšáci
v její hře…“ Vstupné: 100 Kč
čtvrtek 17. 5. / 16.00 hod. / 1. patro

pondělí 9. 4. - neděle 24. 6.

VÝSTAVA »SLABIKÁŘE
Z CELÉHO SVĚTA«

Pozoruhodná sbírka slabikářů (českých i zahraničních)
připutuje do zámku od sběratelky Ing. Zdeňky Markovičové
z Vyškova. Nejen prvňáčky může zaujmout, jak se učí číst
v různých zemích světa. K vidění bude více jak 200 exponátů.
Vstupné: 30 Kč dospělí / 20 Kč děti
sobota 14. 4. - čtvrtek 21. 6.

VÝSTAVA »EGYPT DAR NILU«

KONCERT »ŠLUKNOV ZPÍVÁ POP«
Město Šluknov ve spolupráci s Jitkou Hercikovou pořádá
velký reprezentační koncert talentovaných dětí ze všech
poboček rumburské ZUŠ a z Rockové hudební školy
v Ebersbachu. Vstupné: dobrovolné

STRAŠIDLA Z PŮDY

Nová pohádka, kterou napsal i hudbu složil náš režisér Jiří
Vrána. Pohádku namluvili a nazpívali členky a členové
LS Rolnička. Již nyní prozradíme, že děsivá strašidla
z půdy straší na kdejaké půdě. Vstupné: 10 Kč
neděle 13. 5. / 14.00 hod.

ŠRAMLÍK

neděle 20. 5. / 14.00 hod.

HUDBA SPOJUJE SOUSEDY

Česko-německé přátelské setkání starostů „Pětiměstí“
a občanů s hudebním doprovodem kapely Peleton
na kopci Jitrovník v Království.

sobota 2. 6. / 14.00 - 17.00 / zámecký park

každé pondělí / 16.30 - 18.00 hod.

DĚTSKÝ DEN

ŠACHOVÝ KROUŽEK
každé pondělí / 18.00 - 19.00 hod.

JUMPING S RENATOU
Výstava ze soukromé sbírky slovenského cestovatele
a sběratele Jána Hertlíka. K prohlédnutí budou repliky plastik,
bust panovníků, soch vládců, obrazů a jiných uměleckých
děl, navozujících jedinečnou atmosféru starověkého Egypta.
Vstupné: 50 Kč dospělí / 30 Kč děti
úterý 8. 5. / 15.00 - 16.00 hod.
šluknovské nádraží, zámecký park

OSLAVA 100. VÝROČÍ REPUBLIKY
Příjezd historického vlaku, slavnostní průvod, slavnostní
zahájení akce, bohatý prvorepublikový a doprovodný
program, kostýmové prohlídky zámku, občerstvení.
Vstupné: zdarma

každé úterý v měsíci / 17.30 - 18.30 hod.

FITBALL S VIOLOU
každé úterý v měsíci / 19.00 - 20.00 hod.
Oslavte s námi Mezinárodní den dětí v zámeckém parku
s moderátorem a spoustou soutěží a dobrého občerstvení.
Vstupné: 30 Kč dospělí / děti zdarma

BHM S IVANEM

pátek 8. 6. / 18.00 hod. / 1. patro

KRUHOVÝ TRÉNINK S RENATOU

BESEDA »O VLCÍCH
NA ŠLUKNOVSKU I JINDE«

Promítání dokumentárního snímku Causa Carnivora,
přednáška pracovníka Vlčích hlídek o aktuálním výskytu
vlků na Šluknovsku a metodách monitoringu, diskuze
s návštěvníky. Vstupné: zdarma

»PŘES KNIHOVNU ZA KULTUROU«

neděle 6. 5. / 15.00 hod.

Skupina Peleton. Vstupné: 50 Kč / pár 70 Kč

Schrödingerův institut a město Šluknov společně připravili
pár hodin zábavy a nového vědění na jednom místě. Spojení
jedinečných lidí, zábavy, radosti a zodpovědnosti. Program
pro všechny generace. Vstupné: zdarma

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

Pořadatel SLŠ a SOŠS Šluknov.

úterý 22. 5. / 9.00 - 15.00 hod. / zámecký park

SI DEN A FREEPARK

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

každá středa v měsíci /18.30 - 19.30 hod.

každý čtvrtek v měsíci / 17.30 - 18.30 hod.

LADY FIT S VIOLOU
Rezervace výše uvedených sportovních činností
na 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 KVĚTEN: 3. května 1942 se v Praze narodila
československá sportovní gymnastka, trenérka a významná
sportovní funkcionářka, sedminásobná olympijská vítězka,
čtyřnásobná mistryně světa, jedenáctinásobná mistryně
Evropy a čtyřnásobná Sportovkyně roku Československa.
Po sametové revoluci byla v letech 1990 - 1996
předsedkyní Československého olympijského výboru
a v letech 1995 - 2001 také členkou Mezinárodního
olympijského výboru. V letech 1964 - 1968 nebyla
na velkém závodu ve víceboji poražena. V roce 1968
se účastnila Letních olympijských her v Mexiku,
kde získala zlato za víceboj, přeskok, bradla a prostná.
Stříbro pak za kladinu a v družstvech. Na těchto
olympijských hrách ukončila svoji sportovní kariéru.
Během slavnostního ceremoniálu předání medailí gesty
protestovala proti okupaci Československa, když stála
společně na stupínku se sovětskou závodnicí. V témže roce
byla vyhlášena nejlepší sportovkyní světa. 30. srpna 2016
zemřela v Praze na následky vleklé nemoci. Znáte jméno
této proslulé sportovní gymnastky?

www.mesto-sluknov.cz
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čtvrtek 17. 5. / 16.00 hod. / 1. patro

pátek 4. 5. / 20.00 hod.

VÝSTAVA »ODKRYTÉ POKLADY
SEVERNÍCH ČECH«

KONCERT »ŠLUKNOV
ZPÍVÁ POP«

MAJÁLESOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA

Vstupné: 30 Kč dospělí / 20 Kč děti

Město Šluknov ve spolupráci s Jitkou
Hercikovou pořádá velký reprezentační
koncert talentovaných dětí ze všech
poboček rumburské ZUŠ a z Rockové
hudební školy v Ebersbachu.
Vstupné: dobrovolné

pondělí 9. 4. - neděle 24. 6.

VÝSTAVA »SLABIKÁŘE
Z CELÉHO SVĚTA«
Vstupné: 30 Kč dospělí / 20 Kč děti
sobota 14. 4. - čtvrtek 21. 6.

VÝSTAVA »EGYPT DAR NILU«
Vstupné: 50 Kč dospělí / 30 Kč děti
úterý 8. 5. / 15.00 - 16.00 hod.
šluknovské nádraží, zámecký park

OSLAVA 100. VÝROČÍ
REPUBLIKY
Příjezd historického vlaku, slavnostní
průvod, slavnostní zahájení akce, bohatý
prvorepublikový a doprovodný program,
kostýmové prohlídky zámku,
občerstvení. Vstupné: zdarma
sobota 12. 5. / 18.00 hod.

DIVADLO
»NEBEZPEČNÉ ZNÁMOSTI«
Drama podle románu Choderla de Laclos.
Vstupné: 100 Kč

úterý 22. 5. / 9.00 - 15.00 hod.
zámecký park

SI DEN A FREEPARK
Schrödingerův institut a město Šluknov
společně připravili pár hodin zábavy
a nového vědění na jednom místě.
Spojení jedinečných lidí, zábavy,
radosti a zodpovědnosti. Program
pro všechny generace. Vstupné: zdarma
sobota 2. 6. / 14.00 - 17.00 / zámecký park

DĚTSKÝ DEN
Oslavte s námi Mezinárodní den dětí
v zámeckém parku s moderátorem
a spoustou soutěží a dobrého občerstvení.
Vstupné: 30 Kč dospělí / děti zdarma
pátek 8. 6. / 18.00 hod. / 1. patro

BESEDA »O VLCÍCH
NA ŠLUKNOVSKU I JINDE«
Vstupné: zdarma

neděle 6. 5. / 15.00 hod.

STRAŠIDLA Z PŮDY
neděle 13. 5. / 14.00 hod.

ŠRAMLÍK
neděle 20. 5. / 14.00 hod.

HUDBA SPOJUJE SOUSEDY
každé pondělí / 16.30 - 18.00 hod.

ŠACHOVÝ KROUŽEK
každé pondělí / 18.00 - 19.00 hod.

JUMPING S RENATOU
každé úterý v měsíci / 17.30 - 18.30 hod.

FITBALL S VIOLOU
každé úterý v měsíci / 19.00 - 20.00 hod.

BHM S IVANEM
každá středa v měsíci /18.30 - 19.30 hod.

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

OTÁZKA NA KVĚTEN: 3. května 1942
se v Praze narodila československá
sportovní gymnastka, trenérka
a významná sportovní funkcionářka,
sedminásobná olympijská vítězka,
čtyřnásobná mistryně světa,
jedenáctinásobná mistryně Evropy
a čtyřnásobná Sportovkyně roku
Československa. Po sametové revoluci
byla v letech 1990 - 1996 předsedkyní
Československého olympijského výboru
a v letech 1995 - 2001 také členkou
Mezinárodního olympijského výboru.
V letech 1964 - 1968 nebyla na velkém
závodu ve víceboji poražena. V roce 1968
se účastnila Letních olympijských her
v Mexiku, kde získala zlato za víceboj,
přeskok, bradla a prostná. Stříbro pak
za kladinu a v družstvech. Na těchto
olympijských hrách ukončila svoji
sportovní kariéru. Během slavnostního
ceremoniálu předání medailí gesty
protestovala proti okupaci
Československa, když stála společně
na stupínku se sovětskou závodnicí.
V témže roce byla vyhlášena nejlepší
sportovkyní světa. 30. srpna 2016
zemřela v Praze na následky vleklé
nemoci. Znáte jméno této proslulé
sportovní gymnastky?

LADY FIT S VIOLOU
www.mesto-sluknov.cz

