MĚSTO

ZÁŘÍ
2018

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.

sobota 1. 9. / 14.00 - 22.00 hod. / zámecký park, sladovna

pátek 23. 9. / 14.00 hod. / sraz před Šluknovským zámkem

VÝSTAVA »ČLOVĚČE, NEZLOB SE«

PIVNÍ SLAVNOSTI
ŠLUKNOV - SOHLAND

11. DEN LIDOVÉ
TURISTIKY »PĚTIMĚSTÍ«

Výstava historických stolních her a stavebnic
pro malé i velké, která je doplněna i hrací zónou.
Vstupné: 50 Kč dospělí / 30 Kč děti
pondělí 25. 6. - neděle 30. 9.

VÝSTAVA
»KARIKATURY VÁCLAVA HAVLA«

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

pátek 6. 7. - neděle 30. 9.

VÝSTAVA VELKOFORMÁTOVÝCH
FOTOGRAFIÍ JULIA PUFLERA

čtvrtek 6. 10. - čtvrtek 6. 12.

VÝSTAVA
»MINIATURY V LAHVÍCH«

DEN ÚCTY KE STÁŘÍ

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

Zveme všechny šluknovské seniory na oslavu svátku
Dne seniorů s nejmenší Slováckou kapelou Sadovankou
a občerstvením. Vstupné: zdarma
každé pondělí / 18.00 - 19.00 hod.

Výstava modelů v lahvích od pana E. Hody ze Strakonic,
který se zabývá stavbou modelů v lahvích již mnoho let.
Za svůj život vyrobil na 200 modelů, které máte možnost
spatřit ve Šluknovském zámku.
Vstupné: 40 Kč dospělí / 20 Kč děti

JUMPING S RENATOU

čtvrtek 6. 10. - pátek 21. 12.

www.salta-fitness.com

VÝSTAVA
»CESTA MÉ KREATIVNÍ DUŠE«

Prodejní výstava paní S. Turkové, která za posledních 15 let
svého života vytvořila spousty zajímavých věcí: obrazy,
sochy, šperky, oděvy a mnoho dalšího. Vstupné: dobrovolné

www.salta-fitness.com

každé úterý / 19.00 - 20.00 hod.

BHM S IVANEM
každá středa / 18.30 - 19.30 hod.

KRUHOVÝ TRÉNINK S RENATOU

neděle 9. 10. - pátek 21. 12.

VÝSTAVA »FOTOGRAFIE
MARTINA VORÁČKA«

Výstava se ponese v duchu portrétů, fotografií architektury
a fotografií přírody. Vstupné: dobrovolné

»PŘES KNIHOVNU ZA KULTUROU«

úterý 2. 10. / 15.00 hod.

KONCERT KPVH
»KALABIS QUINTET«
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

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

Výlet Šluknovem po zajímavých místech s výkladem
od p. Gerda Ritschela. Po 6 km pěší túře přes Nové Hraběcí
se vrátíme zpět k zámku, kde bude připraveno posezení
s občerstvením. Vstupné: zdarma

středa 5. 9. / 19.00 hod. / 1. patro ŠZ

Kruh přátel vážné hudby vás srdečně zve na koncert
dechového kvinteta. Zazní skladby od Paula Taffanela,
J. Ch. Bacha nebo Jacquese Iberta.
Vstupné: 80 Kč dospělí / 40 Kč senioři / 10 Kč mládež

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

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 ZÁŘÍ: Teroristické útoky na několik objektů
v USA v září 2001 byly sérií koordinovaných teroristických
akcí. Provedlo je 19 příslušníků militantní islamistické
organizace Al-Káida. Ti unesli čtyři letadla na komerčních
linkách společností American Airlines a United Airlines.
Dvě z nich, Let American Airlines 11 a Let United Airlines
175, narazila do věží Světového obchodního centra
v New Yorku, zabila všechny lidi na palubě a další uvnitř
budov. Obě zasažené budovy se následkem vzniklého
požáru do dvou hodin zhroutily, zničily blízké budovy
a další poškodily. Třetí letadlo narazilo do Pentagonu,
sídla Ministerstva obrany USA. Čtvrté letadlo se zřítilo
po souboji mezi teroristy a pasažéry letadla poblíž města
Shanksville v Pensylvánii. Při útocích celkem zemřelo 2996
lidí včetně 19 únosců. Až na 55 vojáků ze 125 obětí,
které zemřely v Pentagonu, byli oběťmi civilisté, pocházející
celkem z 90 zemí. V reakci na útoky vyhlásily Spojené státy
„válku proti terorismu“, provedly invazi do Afghánistánu
a svrhly hnutí Tálibán, které poskytovalo zázemí teroristům
z Al-Káidy. Znáte přesné datum této události,
která otřásla celým světem?

www.mesto-sluknov.cz
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VÝSTAVA
»ČLOVĚČE, NEZLOB SE«
Výstava historických stolních her
a stavebnic pro malé i velké,
která je doplněna i hrací zónou.
Vstupné: 50 Kč dospělí / 30 Kč děti
pondělí 25. 6. - neděle 30. 9.

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 / 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

sobota 1. 9. / 14.00 - 22.00 hod.
zámecký park, sladovna

pátek 23. 9. / 14.00 hod.
sraz před Šluknovským zámkem

PIVNÍ SLAVNOSTI
ŠLUKNOV - SOHLAND

11. DEN LIDOVÉ
TURISTIKY »PĚTIMĚSTÍ«

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

Výlet Šluknovem po zajímavých místech
s výkladem od p. Gerda Ritschela.
Po 6 km pěší túře přes Nové Hraběcí
se vrátíme zpět k zámku, kde bude
připraveno posezení s občerstvením.
Vstupné: zdarma

středa 5. 9. / 19.00 hod. / 1. patro ŠZ

každé pondělí / 18.00 - 19.00 hod.

KONCERT KPVH
»KALABIS QUINTET«
Kruh přátel vážné hudby vás srdečně zve
na koncert dechového kvinteta. Zazní
skladby od Paula Taff anela, J. Ch. Bacha
nebo Jacquese Iberta. Vstupné:
80 Kč dospělí / 40 Kč senioři / 10 Kč mládež

úterý 2. 10. / 15.00 hod.

DEN ÚCTY KE STÁŘÍ
Zveme všechny šluknovské seniory
na oslavu svátku Dne seniorů s nejmenší
Slováckou kapelou Sadovankou
a občerstvením. Vstupné: zdarma

JUMPING S RENATOU
www.salta-fitness.com
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
www.salta-fitness.com

OTÁZKA NA ZÁŘÍ: Teroristické útoky
na několik objektů v USA v září 2001
byly sérií koordinovaných teroristických
akcí. Provedlo je 19 příslušníků militantní
islamistické organizace Al-Káida.
Ti unesli čtyři letadla na komerčních
linkách společností American Airlines
a United Airlines. Dvě z nich, Let American Airlines 11 a Let United Airlines 175,
narazila do věží Světového obchodního
centra v New Yorku, zabila všechny lidi
na palubě a další uvnitř budov. Obě
zasažené budovy se následkem vzniklého
požáru do dvou hodin zhroutily, zničily
blízké budovy a další poškodily. Třetí
letadlo narazilo do Pentagonu, sídla
Ministerstva obrany USA. Čtvrté letadlo
se zřítilo po souboji mezi teroristy
a pasažéry letadla poblíž města
Shanksville v Pensylvánii. Při útocích
celkem zemřelo 2996 lidí včetně 19
únosců. Až na 55 vojáků ze 125 obětí,
které zemřely v Pentagonu, byli oběťmi
civilisté, pocházející celkem z 90 zemí.
V reakci na útoky vyhlásily Spojené státy
„válku proti terorismu“, provedly invazi
do Afghánistánu a svrhly hnutí Tálibán,
které poskytovalo zázemí teroristům
z Al-Káidy. Znáte přesné datum této
události, která otřásla celým světem?

www.mesto-sluknov.cz

