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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

sobota 6. 10. - čtvrtek 6. 12.

pátek 16. 11. / 19.00 hod. / zámecká půda

neděle 4. 11. / 15.00 hod.

VÝSTAVA
»MINIATURY V LAHVÍCH«

KONCERT
»CIMBÁLMEN ZDEŇKA VALÁŠKA«

KAŠPÁRKOVA KOUZELNÁ KNIHA

Svatomartinský koncert cimbálové muziky, která nezapadá
do klasického pojetí. Uslyšíte klasické moravské písně,
ale také zjistíte, že na cimbál se dá zahrát i Metallica,
U2, AC/DC a další. Nebude chybět ani degustace
svatomartinských vín z vinařství Vajbar
a Pfeffer z Rakvic. Vstupné: 100 Kč

Pohádku zahraje loutkový soubor Rolnička. Vstupné: 10 Kč
sobota 10. 11. / 15.00 hod.

DĚTI, POJĎTE SI HRÁT A SOUTĚŽIT

Hodinka plná her, soutěží a zdravého pohybu pro všechny děti
s finalistkou Miss aerobic P. Pěknou a ukázkovým vystoupením
mažoretek Bezinek pod vedením R. Wiesnerové.
Vstupné: 50 Kč / 20 Kč děti

středa 21. 11. / 19.00 hod. / 1. patro ŠZ
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
sobota 6. 10. - pátek 21. 12.

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
úterý 9. 10. - pátek 21. 12.

VÝSTAVA »FOTOGRAFIE
MARTINA VORÁČKA«

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

KONCERT KPVH
»PRAŽSKÉ SMYČCOVÉ DUO«

Kruh přátel vážné hudby vás srdečně zve na povídání
o dobových zvycích a vánočních písních a koledách.
Na housle zahraje doc. M. Černý, na cimbál M. Horsák
a na kontrabas E. Šašínková.
Vstupné: 80 Kč dospělí / 40 Kč senioři / 10 Kč mládež

čtvrtek 15. 11. / 17.00 hod.

ČESKO-JAPONSKÝ KONCERT
S DUEM KERLEK

Vystoupí Hico Natsuaki a Ondřej Landa. Vstupné: dobrovolné
neděle 25. 11. / 14.00 hod.

ŠRAMLÍK

sobota 24. 11. / 14.00 hod. / 2. patro ŠZ

Skupina Peleton. Vstupné: 50 Kč / 70 Kč pár

ZÁMECKÁ AKADEMIE ZUŠ

pátek 30. 11. / 15.00 - 18.00 hod. / náměstí Míru

Přehlídka komorní hry, instrumentálních a pěveckých
souborů a sborů ZUŠ. Vstupné: zdarma
neděle 2. 12. / 14.00 hod. / vstupní sál

ADVENTNÍ NEDĚLE
»VÝROBA VÁNOČNÍ VÝZDOBY«

Jako každý rok si v tento adventní čas můžete vyrobit
vánoční dekorace, materiály jsou pro vás připraveny.
V letošním roce jsme opět rozšířili sortiment, takže bude
z čeho vybírat. Vánoční atmosféru na místě naladí vánoční
hudba, teplý čaj a svařák. Cena dle jednotlivých výrobků.

STAROČESKÉ VÁNOCE A ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU

Koledy a zpěvy vánoční uslyšíte nejen od dětí ze školky,
ale také od žáků místních škol a Základní umělecké školy
Šluknov, dále uvidíte mažoretky Bezinky…
10.00 - 18.00 hod. občerstvení, historická řemesla
15.00 hod.
slavnostní zahájení
15.00 - 18.00 hod. živý betlém s oslíkem, kozou,
poníkem a ovečkou, andělé na chůdách,
psaní vánočních přáníček
15.30 - 16.30 hod. dětský animační program
16.40 - 17.40 hod. zpěvačka Ivana Košínová s koledami
17.45 hod.
Rozsvícení vánočního stromu
a vypouštění dětských přáníček

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

»PŘES KNIHOVNU ZA KULTUROU«

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 LISTOPAD: 3. 11. 1957 byla vypuštěna
na oběžnou dráhu Země z kosmodromu Bajkonur sovětská
umělá družice Sputnik 2. Na palubě nesla psa, prvního živého
tvora na oběžné dráze Země. Původně bylo plánováno,
že pes bude žít na oběžné dráze 7-10 dnů a potom bude
bezbolestně usmrcen ukončením dodávky kyslíku. S jeho
návratem se nepočítalo - technika té doby ještě návrat
z oběžné dráhy neumožňovala. Kvůli poruše stabilizátoru
teploty ovšem teplota v kabině vystoupala k 40 °C.
Pes tak na následky vzniklého stresu a přehřátí zemřel
už po přibližně 5-7 hodinách letu. Podle dřívějších zpráv
a různých pověstí žil několik dnů a zahynul na nedostatek
vzduchu, nebo byl otráven. To, že k jeho smrti došlo jen
několik hodin po startu, zveřejnil D. Malašenkov, jeden
z vědců přítomných programu, až v říjnu roku 2002.
I přesto znamenala data z letu první důležité informace
o reakcích živého organismu na kosmický let. Dráha družice
se postupně snižovala a po 2570 obězích Země 14. dubna
1958 vstoupila do hustých vrstev atmosféry,
ve kterých shořela. Znáte jméno tohoto
prvního kosmonauta - psího hrdiny?
SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ NA OTÁZKU
Z ŘÍJNA ZNĚLA:
Václav Havel.

každé pondělí / 18.00 - 19.00 hod.

JUMPING S RENATOU
každé úterý / 19.00 - 20.00 hod.

BHM S IVANEM

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

sobota 6. 10. - čtvrtek 6. 12.

středa 21. 11. / 19.00 hod. / 1. patro ŠZ

neděle 4. 11. / 15.00 hod.

VÝSTAVA
»MINIATURY V LAHVÍCH«

KONCERT KPVH
»PRAŽSKÉ SMYČCOVÉ DUO«

KAŠPÁRKOVA
KOUZELNÁ KNIHA

Vstupné: 40 Kč dospělí / 20 Kč děti

Kruh přátel vážné hudby vás srdečně
zve na povídání o dobových zvycích
a vánočních písních a koledách.
Na housle zahraje doc. M. Černý,
na cimbál M. Horsák a na kontrabas
E. Šašínková. Vstupné: 80 Kč
dospělí / 40 Kč senioři / 10 Kč mládež

Vstupné: 10 Kč

sobota 6. 10. - pátek 21. 12.

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
úterý 9. 10. - pátek 21. 12.

VÝSTAVA »FOTOGRAFIE
MARTINA VORÁČKA«
Výstava se ponese v duchu portrétů,
fotografií architektury a fotografií
přírody. Vstupné: dobrovolné
pátek 16. 11. / 19.00 hod. / zámecká půda

KONCERT »CIMBÁLMEN
ZDEŇKA VALÁŠKA«
Uslyšíte klasické moravské písně,
ale také zjistíte, že na cimbál se dá
zahrát i Metallica, U2, AC/DC a další.
Nebude chybět ani degustace
svatomartinských vín z vinařství Vajbar
a Pfeffer z Rakvic. Vstupné: 100 Kč

sobota 24. 11. / 14.00 hod. / 2. patro ŠZ

ZÁMECKÁ AKADEMIE ZUŠ
Přehlídka komorní hry, instrumentálních
a pěveckých souborů a sborů ZUŠ.
Vstupné: zdarma
neděle 2. 12. / 14.00 hod. / vstupní sál

ADVENTNÍ NEDĚLE
»VÝROBA VÁNOČNÍ VÝZDOBY«
Jako každý rok si v tento adventní čas
můžete vyrobit vánoční dekorace,
materiály jsou pro vás připraveny.
V letošním roce jsme opět rozšířili
sortiment, takže bude z čeho vybírat.
Vánoční atmosféru na místě naladí
vánoční hudba, teplý čaj a svařák.
Cena dle jednotlivých výrobků.

sobota 10. 11. / 15.00 hod.

DĚTI, POJĎTE SI HRÁT
A SOUTĚŽIT
Vstupné: 50 Kč / 20 Kč děti
čtvrtek 15. 11. / 17.00 hod.

ČESKO-JAPONSKÝ KONCERT
S DUEM KERLEK
Vstupné: dobrovolné
neděle 25. 11. / 14.00 hod.

ŠRAMLÍK
Vstupné: 50 Kč / 70 Kč pár
pátek 30. 11. / 15.00 - 18.00 hod.
náměstí Míru

STAROČESKÉ VÁNOCE
A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU
Koledy a zpěvy vánoční uslyšíte nejen
od dětí ze školky, ale také od žáků místních
škol a Základní umělecké školy Šluknov,
dále uvidíte mažoretky Bezinky…

OTÁZKA NA LISTOPAD: 3. 11. 1957
byla vypuštěna na oběžnou dráhu Země
z kosmodromu Bajkonur sovětská umělá
družice Sputnik 2. Na palubě nesla psa,
prvního živého tvora na oběžné dráze
Země. Původně bylo plánováno,
že pes bude žít na oběžné dráze
7-10 dnů a potom bude bezbolestně
usmrcen ukončením dodávky kyslíku.
S jeho návratem se nepočítalo - technika
té doby ještě návrat z oběžné dráhy
neumožňovala. Kvůli poruše stabilizátoru
teploty ovšem teplota v kabině
vystoupala k 40 °C. Pes tak na následky
vzniklého stresu a přehřátí zemřel
už po přibližně 5-7 hodinách letu.
Podle dřívějších zpráv a různých pověstí
žil několik dnů a zahynul na nedostatek
vzduchu, nebo byl otráven. To, že k jeho
smrti došlo jen několik hodin po startu,
zveřejnil D. Malašenkov, jeden z vědců
přítomných programu, až v říjnu roku
2002. I přesto znamenala data z letu
první důležité informace o reakcích
živého organismu na kosmický let. Dráha
družice se postupně snižovala a po 2570
obězích Země 14. dubna 1958 vstoupila
do hustých vrstev atmosféry, ve kterých
shořela. Znáte jméno tohoto prvního
kosmonauta - psího hrdiny?

www.mesto-sluknov.cz

