MĚSTO

ČERVEN
ZÁM
2EK018

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 9. 4. - neděle 24. 6.

pátek 8. 6. / 18.00 hod./ 1. patro

neděle 3. 6. / 9.45 - 15.00 hod.

VÝSTAVA »SLABIKÁŘE
Z CELÉHO SVĚTA«

BESEDA »O VLCÍCH
NA ŠLUKNOVSKU I JINDE«

ŠLUKNOVSKÝ PĚŠÁK

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

Promítání dokumentární snímku Causa Carnivora,
přednáška pracovníka Vlčích hlídek o aktuálním výskytu
vlků na Šluknovsku a metodách monitoringu,
diskuze s návštěvníky. Vstupné: zdarma
pondělí 25. 6. - neděle 30. 6.

sobota 14. 4. - čtvrtek 21. 6.

VÝSTAVA »EGYPT DAR NILU«

VÝSTAVA »ČLOVĚČE, NEZLOB SE«
Výstava historických stolních her a stavebnic pro malé i velké,
která je doplněna i hrací zónou. Výstava bude slavnostně
zahájena vernisáží v pondělí 25. června od 16.00 hodin.
Vstupné: 50 Kč dospělí / 30 Kč děti
pondělí 25. 6. - neděle 30. 6.

VÝSTAVA
»KARIKATURY VÁCLAVA HAVLA«

VÝSTAVA BOJOVÝCH
A HISTORICKÝCH VOZIDEL
A TECHNIKY

13. sraz přátel bojových a historických vozidel,
který se koná také v Rumburku od 11.00 do 12.00 hodin.
středa 13. 6. / 17.00 hod.

ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ

Koncert k ukončení školního roku, účinkují žáci ZUŠ.
Vstupné: dobrovolné
každé pondělí / 18.00 - 19.00 hod.

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

každé úterý / 19.00 - 20.00 hod.

každé úterý / 17.30 - 18.30 hod.

FITBALL S VIOLOU

pátek 29. 6. / 19.00 - 22.00 hod. / zámecký park
sobota 30. 6 / 9.00 - 23.00 hod. / zámecký park

ZÁMECKÉ SLAVNOSTI
Oslavte s námi Mezinárodní den dětí v zámeckém parku
s moderátorem a spoustou soutěží a dobrého občerstvení.
Vstupné: 30 Kč dospělí / děti zdarma

Třináctý ročník zámeckých slavnosti ožije v gotickém stylu.
Těšit se můžete na dobový program, kapely: KABÁT REVIVAL,
UDG, PETR KOLÁŘ, SLZA, výstavy v zámku, dobové trhy
a občerstvení. Vstupné: pátek 50 Kč / sobota 100 Kč,
děti do 120 cm zdarma

»PŘES KNIHOVNU ZA KULTUROU«

sobota 9. 6. / 9.30 - 10.30 hod. / nám. Míru

JUMPING S RENATOU

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 / 30 Kč děti

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

Další ročník turnaje, pro děti a mládež, o čestný titul Šluknovský pěšák. Přijďte si zasoutěžit o hezké ceny a strávit
hezký den. Více na www.sachysluknov.cz/sluknovsky-pesak

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

DĚTSKÝ DEN

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

BHM S IVANEM
každá středa /18.30 - 19.30 hod.

KRUHOVÝ TRÉNINK S RENATOU
každý čtvrtek / 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 ČERVEN: 1. června 1954 jako první atlet
historie zaběhl (čtyřnásobný olympijský vítěz
ve vytrvalostním běhu) v Bruselu 10 kilometrů
pod 29 minut. Mezi přáteli byl znám pod přezdívkou »Ťopek«,
narodil se 19. září 1922 v Kopřivnici, zemřel 21. listopadu
2000 v Praze. Stal se prvním člověkem na světě, který uběhl
trať 10 km pod 29 minut (28:54,2) a trať 20 km pod jednu
hodinu (59:51,8 - 29. září 1951 ve Staré Boleslavi). Celkem
vytvořil třináct světových rekordů na kilometrových a pět
na mílových tratích. Jde o jednoho z největších atletů
všech dob. Nejvíce ale proslul během olympijských her
1952 v Helsinkách, kde vyhrál běh na 5 km (14:06,72),
10 km (29:17,0), a dokonce i maratón (2:23:03,2),
který tehdy běžel poprvé v životě. V každé z těchto disciplin
tehdy zároveň ustavil nový olympijský rekord. Tento „trojboj“
se dodnes žádnému vytrvalci nepodařilo zopakovat a atletičtí
experti pochybují, že se ještě někomu kdy podaří. Byl znám
svým upracovaným stylem běhu, doprovázeným křečovitými
grimasami, v cizině byl přezdíván také česká lokomotiva
a Satupekka. Znáte jméno tohoto legendárního
českého atleta?

www.mesto-sluknov.cz
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ŠLUKNOVSKÝ ZÁMEK

DŮM KULTURY

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

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

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

pondělí 9. 4. - neděle 24. 6.

pondělí 25. 6. - neděle 30. 6.

neděle 3. 6. / 9.45 - 15.00 hod.

VÝSTAVA »SLABIKÁŘE
Z CELÉHO SVĚTA«

VÝSTAVA
»ČLOVĚČE, NEZLOB SE«

ŠLUKNOVSKÝ PĚŠÁK

Vstupné: 30 Kč dospělí / 20 Kč děti

Výstava historických stolních her
a stavebnic pro malé i velké, která je
doplněna i hrací zónou. Výstava bude
slavnostně zahájena vernisáží v pondělí
25. června od 16.00 hodin.
Vstupné: 50 Kč dospělí / 30 Kč děti

sobota 14. 4. - čtvrtek 21. 6.

VÝSTAVA »EGYPT DAR NILU«
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
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«
Promítání dokumentární snímku Causa
Carnivora, přednáška pracovníka Vlčích
hlídek o aktuálním výskytu vlků
na Šluknovsku a metodách monitoringu,
diskuze s návštěvníky. Vstupné: zdarma

pondělí 25. 6. - neděle 30. 6.

VÝSTAVA »KARIKATURY
VÁCLAVA HAVLA«
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 / 30 Kč děti
pátek 29. 6. / 19.00 - 22.00 hod.
sobota 30. 6 / 9.00 - 23.00 hod.

ZÁMECKÉ SLAVNOSTI
Třináctý ročník zámeckých slavnosti
ožije v gotickém stylu. Těšit se můžete
na dobový program, kapely: KABÁT
REVIVAL, UDG, PETR KOLÁŘ, SLZA,
výstavy v zámku, dobové trhy a občerstvení.
Vstupné: pátek 50 Kč / sobota 100 Kč,
děti do 120 cm zdarma

Další ročník turnaje, pro děti a mládež,
o čestný titul Šluknovský pěšák.
sobota 9. 6. / 9.30 - 10.30 hod. / nám. Míru

VÝSTAVA BOJOVÝCH
A HISTORICKÝCH VOZIDEL
A TECHNIKY
středa 13. 6. / 17.00 hod.

ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ
Vstupné: dobrovolné
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.

BHM S IVANEM
každá středa /18.30 - 19.30 hod.

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

LADY FIT S VIOLOU

OTÁZKA NA ČERVEN:
1. června 1954 jako první atlet historie
zaběhl (čtyřnásobný olympijský vítěz
ve vytrvalostním běhu) v Bruselu
10 kilometrů pod 29 minut. Mezi
přáteli byl znám pod přezdívkou »Ťopek«,
narodil se 19. září 1922 v Kopřivnici,
zemřel 21. listopadu 2000 v Praze.
Stal se prvním člověkem na světě,
který uběhl trať 10 km pod 29 minut
(28:54,2) a trať 20 km pod jednu hodinu
(59:51,8). Celkem vytvořil třináct
světových rekordů na kilometrových
a pět na mílových tratích. Jde o jednoho
z největších atletů všech dob. Nejvíce
ale proslul během olympijských her
1952 v Helsinkách, kde vyhrál běh
na 5 km (14:06,72), 10 km (29:17,0),
a dokonce i maratón (2:23:03,2),
který tehdy běžel poprvé v životě.
V každé z těchto disciplin tehdy zároveň
ustavil nový olympijský rekord. Tento
„trojboj“ se dodnes žádnému vytrvalci
nepodařilo zopakovat a atletičtí experti
pochybují, že se ještě někomu kdy podaří.
Byl znám svým upracovaným stylem
běhu, doprovázeným křečovitými
grimasami, v cizině byl přezdíván
také česká lokomotiva a Satupekka.
Znáte jméno tohoto legendárního
českého atleta?

www.mesto-sluknov.cz

