MĚSTO

LEDEN
2019

ŠLUKNOV

ZÁM
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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 7. 1. - neděle 24. 3.

čtvrtek 10. 1. - neděle 24. 3.

neděle 13. 1. / 14.00 hod.

VÝSTAVA
»FOTOGRAGIE
ŠLUKNOVSKÝCH KRÁS«

VÝSTAVA »ŠKOLÁKEM
VE VÁLEČNÝCH LETECH«

ŠRAMLÍK

Odpoledne se skupinou Peleton. Vstupné: 50 Kč / pár 70 Kč
neděle 27. 1. / 15.00 hod.

O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE

Pohádku zahraje loutkový soubor Rolnička. Vstupné: 10 Kč
čtvrtek 31. 1. / 9.00 - 17.00 hod.

DEN S MODELÁŘI
Výstava fotografií šluknovské přírody od Jiřího Mikische
doplněná fotografiemi z cest z Moskvy.
Vstupné: dobrovolné
středa 9. 1. / 19.00 hod. / 1. patro ŠZ

KONCERT KPVH
»BENNEWITZOVO KVARTETO«

Kruh přátel vážné hudby vás srdečně zvou na koncert.
Na housle zahraje Jakub Fišer a Štěpán Ježek,
na violu Jiří Pinkas a na violoncello Štěpán Doležal.
Vstupné: 80 Kč dospělí / 40 Kč senioři / 10 Kč mládež

Památník Terezín, Národní pedagogické muzeum a Knihovna
J. A. Komenského a Institut Terezínské iniciativy připravili
projekt, jehož cílem je přiblížit mladým generacím projevy
nacistického totalitního režimu a dobu druhé světové války
na příkladu školního prostředí v Protektorátu Čechy
a Morava a oblastí Československa připojených v roce 1938
k Německu. Vstupné: dobrovolné
pátek 24. 1. / 19.00 hod.

KONCERT »DARUDAJ«

Město Šluknov ve spolupráci s varnsdorfskými modeláři
zve všechny děti, jejich rodiče a všechny kamarády
a příznivce automodelů na „přátelské poježdění“.
K vidění budou modely veškerých druhů automobilů,
stavební a vojenské techniky. Součástí výstavy bude
i možnost vyzkoušet si řídit některý z dálkově ovládaných
modelů a získání certifikátu z úspěšně zvládnuté jízdy spolu
s malou sladkou pozorností pro děti. K vaší dobré pohodě
vám uvaříme dobrou kávu či čaj.
Vstupné 50 Kč / děti do 15 let zdarma
každé pondělí / 18.00 - 19.00 hod.

Ondra Louka a Sláva Svitič představuj a nabízí vlastní
autorskou tvorbu - folk, etno až reagge. Prostředkem
jejich vyjádření je zpěv, kytara, rytmický doprovod bubínků
s častým přídavkem neopakovatelného témbru didgeridoo
či dalších nástrojů a posluchači dává příležitost k pocitové
spoluúčasti na hudebním setkání s DARUDAJEM.
Vstupné: 100 Kč

JUMPING S RENATOU
Rezervace na www.salta-fitness.com
každé úterý / 19.00 - 20.00 hod.

BHM S IVANEM

Rezervace na www.salta-fitness.com
každá středa / 18.00 - 19.00 hod.

JUMPING A POSILOVÁNÍ
S RENATOU
Rezervace na www.salta-fitness.com

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 2019.
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 LEDEN: 1. ledna 1933 se v novoročním čísle
Lidových novin na spodním okraji jedné zapadlé strany objevil
mravenec s červeným šátkem na krku. Tato komiksová,
literární i filmová postava sympatického mravence dodnes
vystupuje v komiksech a knihách Ondřeje Sekory a audiovizuálních
dílech z nich odvozených. Mravenec je vždy optimisticky
naladěný, s červenou puntíkovanou mašlí kolem krku.
Je nebojácný, chytrý a vynalézavý, vždy si ví rady. Na rozdíl
od svého kolegy brouka Pytlíka je ovšem praktik. Brouk
Pytlík sice všude byl a všechno zná, převážně však jen
teoreticky. Původní komiks byl koncipován pro dospělé a měl
znázorňovat mravence jako osudem otloukaného chlapíka.
Poté, co se Ondřej Sekora na popud nakladatele Hokra
rozhodl pro knižní vydání, komiksy přepracoval a poněkud
„uhladil“, aby se přiblížily dětskému čtenáři. I tak v knihách
nechybí celkem drastické pasáže vyplývající nejčastěji
z potravních vztahů mezi hmyzem. Poslední kreslený seriál
se v Lidových novinách objevil v roce 1941. Pak musel Ondřej
Sekora z politických důvodů redakci Lidových novin opustit.
V roce 1942 natočila Hermína Týrlová první český loutkový
film s postavou tohoto mravence. Příběhům mravence se
jeho autor věnoval i po druhé světové válce. V letech 1945
až 1951 byly vydávány jeho příběhy na zadní straně časopisu
Mateřídouška. Ze Sekory se stal po zkušenostech z lágrů
v Kleinstein a Osterode komunista a tak hlavní postavy jeho
knížek pro děti - mravenec i beruška - na počátku 50. let
chodí na brigády, plní pětileté plány a bojují proti škůdcům.
Znáte jméno tohoto mravence?
SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ NA OTÁZKU Z PROSINCE 2018:
H. Ch. Andersen

www.mesto-sluknov.cz
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ŠRAMLÍK
Vstupné: 50 Kč / pár 70 Kč
neděle 27. 1. / 15.00 hod.

O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE
Loutkový soubor Rolnička. Vstupné: 10 Kč
čtvrtek 31. 1. / 9.00 - 17.00 hod.
Výstava fotografií šluknovské přírody
od Jiřího Mikische doplněná fotografiemi
z cest z Moskvy. Vstupné: dobrovolné
středa 9. 1. / 19.00 hod. / 1. patro ŠZ

KONCERT KPVH
»BENNEWITZOVO
KVARTETO«

Památník Terezín, Národní pedagogické
muzeum a Knihovna J. A. Komenského
a Institut Terezínské iniciativy připravili
projekt, jehož cílem je přiblížit mladým
generacím projevy nacistického
totalitního režimu a dobu druhé
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připojených v roce 1938 k Německu.
Vstupné: dobrovolné
pátek 24. 1. / 19.00 hod.

Na housle zahraje Jakub Fišer a Štěpán
Ježek, na violu Jiří Pinkas a na violoncello
Štěpán Doležal. Vstupné: 80 Kč
dospělí / 40 Kč senioři / 10 Kč mládež

DEN S MODELÁŘI
K vidění budou modely veškerých
druhů automobilů, stavební a vojenské
techniky. Součástí výstavy bude
i možnost vyzkoušet si řídit některý
z dálkově ovládaných modelů a získání
certifikátu z úspěšně zvládnuté jízdy
spolu s malou sladkou pozorností
pro děti. K vaší dobré pohodě vám
uvaříme dobrou kávu či čaj.
Vstupné 50 Kč / děti do 15 let zdarma
každé pondělí / 18.00 - 19.00 hod.

KONCERT »DARUDAJ«

JUMPING S RENATOU

Ondra Louka a Sláva Svitič představuj
a nabízí vlastní autorskou tvorbu - folk,
etno až reagge. Vstupné: 100 Kč

každé úterý / 19.00 - 20.00 hod.

BHM S IVANEM

OTÁZKA NA LEDEN: 1. ledna 1933
se v novoročním čísle Lidových novin
na spodním okraji jedné zapadlé strany
objevil mravenec s červeným šátkem
na krku. Tato komiksová, literární
i filmová postava sympatického mravence
dodnes vystupuje v komiksech a knihách
Ondřeje Sekory a audiovizuálních dílech
z nich odvozených. Mravenec je vždy
optimisticky naladěný, s červenou
puntíkovanou mašlí kolem krku.
Je nebojácný, chytrý a vynalézavý,
vždy si ví rady. Na rozdíl od svého kolegy
brouka Pytlíka je ovšem praktik. Brouk
Pytlík sice všude byl a všechno zná,
převážně však jen teoreticky. Původní
komiks byl koncipován pro dospělé
a měl znázorňovat mravence jako
osudem otloukaného chlapíka.
Poté, co se Ondřej Sekora na popud
nakladatele Hokra rozhodl pro knižní
vydání, komiksy přepracoval a poněkud
„uhladil“, aby se přiblížily dětskému
čtenáři. I tak v knihách nechybí celkem
drastické pasáže vyplývající nejčastěji
z potravních vztahů mezi hmyzem.
Znáte jméno tohoto mravence?

každá středa / 18.00 - 19.00 hod.

JUMPING A POSILOVÁNÍ
S RENATOU

www.mesto-sluknov.cz

