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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

pondělí 2. 4. - pátek 25. 5.

pátek 13. 4. / 17.00 hod. / 1. patro

neděle 8. 4. / 9.00 - 15.00 hod.

VÝSTAVA »ODKRYTÉ POKLADY
SEVERNÍCH ČECH«

VIDEOPROJEKCE
»KOUZLO CANYONINGU«

DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA

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

Videoprojekce o expedici do švýcarského kantonu Ticino,
o průstupu jedním z deseti nejhezčích kaňonů v Evropě
a další zajímavosti o tomto novém adrenalinovém sportu.
Vstupné: 70 Kč

pondělí 9. 4. - neděle 24. 6.

pondělí 16. 4. / 10.00 - 15.00 hod. / zámecký park

VÝSTAVA »SLABIKÁŘE
Z CELÉHO SVĚTA«

ŠLUKNOVSKÝ SPRÁVŇÁK

sobota 14. 4. - čtvrtek 21. 6.

VÝSTAVA »EGYPT DAR NILU«

Zámecký park bude plný zábavy a poučení, her a soutěží
včetně výstavy předmětů z recyklovatelných výrobků.
Vstupné: ZDARMA
pondělí 30. 4. / 19.00 hod.

středa 4. 4. / 19.00 hod. / 2. patro

KONCERT KPVH
»JIŘÍ BÁRTA A TEREZIE FIALOVÁ«

Klub přátel vážné hudby ve spolupráci s městem Šluknov vás
srdečně zvou na koncert předního violoncellisty Jiřího Bárty
a pianistky Terezie Fialové. Vstupné: 80 Kč / 40 Kč důchodci

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

každé pondělí / 16.30 - 18.00 hod.

DEN ZEMĚ

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.
Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží 14. dubna
od 16.00 hodin. Vstupné: 50 Kč dospělí / 20 Kč děti

ŠRAMLÍK

Koncert absolventů Základní umělecké školy Šluknov.
Vstupné: dobrovolné

pátek 20. 4. / 9.00 - 14.00 hod. / zámecký park

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
A PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Průvod čarodějnic z náměstí Míru do zámeckého parku,
kde proběhne vyhodnocení čarodějnických masek
a vyrobených čarodějnic. Děti se mohou těšit na soutěže
o sladké ceny. Celým večerem nás bude provázet skupina
Malvas. Vstupné: ZDARMA
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

»PŘES KNIHOVNU ZA KULTUROU«

neděle 15. 4. / 14.00 hod.

ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ

ČČK Šluknov pořádá 2. ročník soutěže pro děti v poskytování
laické první pomoci. Vstupné: ZDARMA

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

Pohádky - O vykutáleném štěstí, O statečném Honzovi
a jednookém drakovi, O princezně Jasněnce aj.
Více informacích na samostatných plakátech.
Vstupné: 10 Kč na každé představení

středa 25. 4. / 17.00

Pozoruhodná sbírka slabikářů (českých i zahraničních)
připutuje do zámku od sběratelky Ing. Zděňky Markovičové
z Vyškova. Nejen prvňáčky může zaujmout, jak se učí číst
v různých zemích světa. K vidění bude více jak 200 exponátů.
Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží 9. dubna
od 16.00 hodin. Vstupné: 30 Kč dospělí / 20 Kč děti

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

ŠACHOVÝ KROUŽEK

Kroužek je určen pro všechny děti a mládež,
které se chtějí naučit více, než jen správně hýbat
figurkami. Je vhodný pro úplné začátečníky i pro pokročilé.
každé pondělí / 18.00 - 19.00 hod.

JUMPING S RENATOU
www.salta-fitness.com

každé úterý / 17.30 - 18.30 hod.

FITBALL S VIOLOU
www.salta-fitness.com

každé úterý / 19.00 - 20.00 hod.

FLUITRAINING S IVANEM
www.salta-fitness.com

každá středa / 18.30 - 19.30 hod.

KRUHOVÝ TRÉNINK S RENATOU
www.salta-fitness.com

každý čtvrtek / 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 DUBEN: První dubnový den má i v našich
krajích již svou tradici a své specifické označení. Původem
může být íránský svátek Sizdah Be-dar (od 16. století).
Tento den je spojen s různými žertíky a drobnými
zlomyslnostmi, např. u novinářů pak dovoluje tradice
překročit rámec serióznosti a vypustit tzv. kachnu,
resp. hoax. Problém pak nastává, že lidé neberou vážně
ani některé vyloženě seriózní články. Předpokládá se,
že svátek vznikl jako reakce na změnu ročního období
ze smutné zimy na veselejší jaro. Přestože se nejedná
o původní český svátek, rychle zdomácněl i v Čechách.
První písemná zmínka v Česku tento „veselý den“ zmiňuje
v roce 1690 a zápis pochází od Bartoloměje Chrystellia
z Prahy. V dřívějších dobách se obětmi žertíků stávali
známí a příbuzní, kterým se posílaly nápady na nákupy
neexistujících věcí jako např. ohýbák na cihly, bublinka
do vodováhy, apod. Znáte název tohoto
„svátku žertování a nachytávek“?
SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ NA OTÁZKU Z BŘEZNA ZNĚLA:
Vladimír Remek

www.mesto-sluknov.cz
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pondělí 2. 4. - pátek 25. 5.

pondělí 16. 4. / 10.00 - 15.00 hod.

neděle 8. 4. / 9.00 - 15.00 hod.

VÝSTAVA »ODKRYTÉ
POKLADY SEVERNÍCH ČECH«

ŠLUKNOVSKÝ SPRÁVŇÁK

DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA

ČČK Šluknov pořádá 2. ročník soutěže
pro děti v poskytování laické první
pomoci. Vstupné: ZDARMA

Více inf. na samostatných plakátech.
Vstupné: 10 Kč / představení

Vstupné: 30 Kč dospělí / 20 Kč děti
pondělí 9. 4. - neděle 24. 6.

VÝSTAVA »SLABIKÁŘE
Z CELÉHO SVĚTA«
Pozoruhodná sbírka slabikářů
od sběratelky Ing. Z. Markovičové.
Vernisáž 9. 4. od 16.00 hodin.
Vstupné: 30 Kč dospělí / 20 Kč děti
sobota 14. 4. - čtvrtek 21. 6.

VÝSTAVA »EGYPT DAR NILU«
Výstava ze soukromé sbírky slovenského
cestovatele a sběratele Jána Hertlíka.
Vernisáž 14. 4. od 16.00 hodin.
Vstupné: 50 Kč dospělí / 20 Kč děti
středa 4. 4. / 19.00 hod. / 2. patro

KONCERT KPVH »JIŘÍ BÁRTA
A TEREZIE FIALOVÁ«
Vstupné: 80 Kč / 40 Kč důchodci
pátek 13. 4. / 17.00 hod. / 1. patro

VIDEOPROJEKCE
»KOUZLO CANYONINGU«
Vstupné: 70 Kč

neděle 15. 4. / 14.00 hod.
pátek 20. 4. / 9.00 - 14.00 hod.

DEN ZEMĚ
Zámecký park bude plný zábavy
a poučení, her a soutěží.
Vstupné: ZDARMA
pondělí 30. 4. / 19.00 hod.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
A PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Průvod čarodějnic z náměstí Míru
do zámeckého parku, kde proběhne
vyhodnocení čarodějnických masek
a vyrobených čarodějnic.
Vstupné: ZDARMA
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

ŠRAMLÍK
Vstupné: 50 Kč / pár 70 Kč
středa 25. 4. / 17.00

ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ
Vstupné: dobrovolné
každé pondělí / 16.30 - 18.00 hod.

ŠACHOVÝ KROUŽEK
každé pondělí / 18.00 - 19.00 hod.

JUMPING S RENATOU
každé úterý / 17.30 - 18.30 hod.

FITBALL S VIOLOU
každé úterý / 19.00 - 20.00 hod.

FLUITRAINING S IVANEM
každá středa / 18.30 - 19.30 hod.

KRUHOVÝ TRÉNINK S RENATOU

OTÁZKA NA DUBEN: První dubnový
den má i v našich krajích již svou tradici
a své specifické označení. Původem
může být íránský svátek Sizdah Be-dar
(od 16. století). Tento den je spojen
s různými žertíky a drobnými
zlomyslnostmi, např. u novinářů
pak dovoluje tradice překročit rámec
serioznósti a vypustit tzv. kachnu,
resp. hoax. Problém pak nastává,
že lidé neberou vážně ani některé
vyloženě seriózní články. Předpokládá
se, že svátek vznikl jako reakce na změnu
ročního období ze smutné zimy
na veselejší jaro. Přestože se nejedná
o původní český svátek, rychle zdomácněl
i v Čechách. První písemná zmínka
v Česku tento „veselý den“ zmiňuje
v roce 1690 a zápis pochází od Bartoloměje
Chrystellia z Prahy. V dřívějších dobách
se obětmi žertíků stávali známí a příbuzní,
kterým se posílaly nápady na nákupy
neexistujících věcí jako např. ohýbák
na cihly, bublinka do vodováhy, apod.
Znáte název tohoto „svátku žertování
a nachytávek“?
SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ NA OTÁZKU
Z BŘEZNA ZNĚLA: Vladimír Remek

každý čtvrtek / 17.30 - 18.30 hod.

LADY FIT S VIOLOU

www.mesto-sluknov.cz

