MĚSTO

ÚNOR
2019

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 7. 1. - neděle 24. 3.

středa 6. 2. / 19.00 hod. / 2. patro ŠZ

čtvrtek 14. 2. / 9.00 – 17.00 hodin / nám. Míru

VÝSTAVA
»FOTOGRAGIE
ŠLUKNOVSKÝCH KRÁS«

KONCERT KPVH
»KLAVÍRNÍ KONCERT«

VALENTÝNSKÉ CUKROVINKY

Kruh přátel vážné hudby vás srdečně zve na koncert.
Na klavír zahraje Václav Mácha a na housle Julie Svěcená.
Vstupné: 80 Kč dospělí / 40 Kč senioři / 10 Kč mládež
pátek 15. 2. / 19.00 hod.

DRUM CIRCLE S JIŘÍM ADAMEM,
ANEB BUBNOVÁNÍ V KRUHU

sobota 16. 2. / 15.00 – 17.00 hod.

DĚTSKÝ KARNEVAL

Město Šluknov zve všechny malé princezny, víly, čarodějnice,
rytíře, kouzelníky, klauny atd. na zábavné odpoledne plné
soutěží, písniček a tancování. Vstupné: 50 Kč / 20 Kč děti
neděle 17. 2. / 14.00 – 18.00 hod.

ŠRAMLÍK

Výstava fotografií šluknovské přírody od Jiřího Mikische
doplněná fotografiemi z cest z Moskvy.
Vstupné: dobrovolné

Přijďte si vyzkoušet profesionální bubny REMO i originální
domorodé bubny a mnoho dalších perkusí, hudební zkušenosti
ani dovednosti nejsou zapotřebí. Bubnování v kruhu je pro malé
i velké. Počet míst je omezen, proto si je už teď nezapomeňte
rezervovat v Informačním centru ve Šluknovském zámku
Vstupné: 100 Kč

čtvrtek 10. 1. - neděle 24. 3.

pátek 1. 3. / 14.00 hod.

Pohádku zahraje loutkový soubor Rolnička.
Vstupné: 10 Kč

VÝSTAVA »ŠKOLÁKEM
VE VÁLEČNÝCH LETECH«

ŠLUKNOVSKÝ MASOPUST

každé pondělí / 18.00 – 19.00 hod.

Taneční odpoledne se skupinou Peleton (hrají pop, rock,
country, folk, dechovka…) Vstupné: 50 Kč / 70 Kč pár
neděle 24. 2. / 15.00 hod.

KOCOUR PĚTIVOUSEK

JUMPING S RENATOU
www.salta-fitness.com

každé úterý / 18.00 – 19.00 hod.

LADY FIT S VIOLOU
www.salta-fitness.com

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

14.00 hod.
14.30 hod.
15.00 hod.
16.00 – 17.00 hod.

zámecká zabijačka
sraz masek před zámkem
masopustní průvod
zakončení průvodu před zámkem

Masopustní maškary budou odměněny!
Na akci se podílí: MŠ Šluknov, ZŠ J. Vohradského Šluknov
(školní družina), ZUŠ Šluknov, Rolnička a Oblastní charita
Šluknov. Vstupné: dobrá nálada

každé úterý / 19.00 – 20.00 hod.

BHM S IVANEM
www.salta-fitness.com

každá středa /18.00 – 19.00 hod.

JUMPING A POSILOVÁNÍ
S RENATOU
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 ÚNOR: 25. února 1842 se v Ernstthalu
narodil německý spisovatel převážně dobrodružných
románů a povídek (zemřel 30. března 1912 v Radebeul).
Proslul zejména svými příběhy o indiánském náčelníkovi
Vinnetouovi a zálesáku Old Shatterhandovi. Obliba jeho
díla opět narostla v šedesátých letech dvacátého století,
kdy podle něj bylo natočeno sedmnáct výpravných filmů.
Narodil se jako páté dítě v chudé a početné tkalcovské
rodině. Rodiče museli věnovat všechen čas obstarávání
obživy a děti vychovávala babička. Pravděpodobně vlivem
podvýživy, nedostatkem vitaminu A a D a špatných
hygienických podmínek po narození trpěl zrakovou poruchou
a křivicí. Teprve v pěti letech se lékařům podařilo mu zrak
opět navrátit. V dospělosti byl několikrát vězněn - např. roku
1865 byl odsouzen ke čtyřem letům nucených prací
a uvězněn ve Zwickau, později byl jako recidivista odsouzen
ke čtyřem letům vězení v káznici Waldheim. V této věznici
začal sepisovat své sny o dalekých cestách a posílal povídky
do různých časopisů. V roce 1875 se přestěhoval do Drážďan,
kde se naplno věnuje spisovatelské práci a publikuje svoje
povídky, humoresky a dobrodružné romány. Mezi nimi
vychází i povídka Old Firehand, v níž je poprvé zmíněno
jméno Vinnetou. Zemřel 30. března 1912 v důsledku
vysílení, prodělaného zápalu plic a pomalé otravy těžkými
kovy z olověných vodovodních trubek. Zajímavost: V letech
1897 – 98 pobýval v Brné nad Labem, dnešní součásti Ústí
nad Labem, kde napsal román Vánoce. V místní restauraci
Srdíčko (tehdy hotel Herzig) má pamětní síň. Znáte jméno
tohoto oblíbeného německého autora?
SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ NA OTÁZKU Z LEDNA 2019: Ferda

www.mesto-sluknov.cz
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VÝSTAVA
»FOTOGRAGIE
ŠLUKNOVSKÝCH KRÁS«

KONCERT KPVH
»KLAVÍRNÍ KONCERT«

Výstava fotografií šluknovské přírody
od Jiřího Mikische doplněná fotografiemi
z cest z Moskvy. Vstupné: dobrovolné
čtvrtek 10. 1. - neděle 24. 3.

VÝSTAVA »ŠKOLÁKEM
VE VÁLEČNÝCH LETECH«
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

čtvrtek 14. 2. / 9.00 – 17.00 hodin
náměstí Míru

VALENTÝNSKÉ CUKROVINKY

Na klavír zahraje V. Mácha a na housle
J. Svěcená. Vstupné: 80 Kč dospělí / 40 Kč
senioři / 10 Kč mládež

sobota 16. 2. / 15.00 – 17.00 hod.

pátek 15. 2. / 19.00 hod.

Zveme všechny na zábavné odpoledne
plné soutěží, písniček a tancování.
Vstupné: 50 Kč / 20 Kč děti

DRUM CIRCLE S JIŘÍM
ADAMEM, ANEB
BUBNOVÁNÍ V KRUHU
Přijďte si vyzkoušet profesionální bubny
REMO i originální domorodé bubny a mnoho
dalších perkusí, hudební zkušenosti
ani dovednosti nejsou zapotřebí.
Počet míst je omezen, proto si je
už teď nezapomeňte rezervovat v IC
ve Šluknovském zámku Vstupné: 100 Kč
pátek 1. 3. / 14.00 hod.

ŠLUKNOVSKÝ MASOPUST
14.00 hod.
zámecká zabijačka
14.30 hod.
sraz masek před zámkem
15.00 hod.
masopustní průvod
16.00 – 17.00 hod. zakončení průvodu
před zámkem
Na akci se podílí: MŠ Šluknov, ZŠ
J. Vohradského Šluknov (školní družina),
ZUŠ Šluknov, Rolnička a Oblastní charita
Šluknov. Vstupné: dobrá nálada

DĚTSKÝ KARNEVAL

neděle 17. 2. / 14.00 – 18.00 hod.

ŠRAMLÍK
Vstupné: 50 Kč / 70 Kč pár
neděle 24. 2. / 15.00 hod.

KOCOUR PĚTIVOUSEK
Loutkový soubor Rolnička. Vstupné: 10 Kč
každé pondělí / 18.00 – 19.00 hod.

JUMPING S RENATOU
každé úterý / 18.00 – 19.00 hod.

LADY FIT S VIOLOU
každé úterý / 19.00 – 20.00 hod.

BHM S IVANEM

OTÁZKA NA LEDEN: 25. 2. 1842
se v Ernstthalu narodil německý
spisovatel převážně dobrodružných
románů a povídek (zemřel 30. 3. 1912
v Radebeul). Proslul zejména svými
příběhy o indiánském náčelníkovi
Vinnetouovi a zálesáku Old Shatterhandovi.
Obliba jeho díla opět narostla v šedesátých
letech dvacátého století, kdy podle něj
bylo natočeno sedmnáct výpravných
filmů. Byl několikrát vězněn - např. roku
1865 byl odsouzen ke čtyřem letům
nucených prací a uvězněn ve Zwickau,
později byl jako recidivista odsouzen
ke čtyřem letům vězení v káznici Waldheim.
V této věznici začal sepisovat své sny
o dalekých cestách a posílal povídky
do různých časopisů. V roce 1875
se přestěhoval do Drážďan, kde se naplno
věnuje spisovatelské práci a publikuje
svoje povídky, humoresky a dobrodružné
romány. Mezi nimi vychází i povídka
Old Firehand, v níž je poprvé zmíněno
jméno Vinnetou. Zemřel 30. 3. 1912
v důsledku vysílení, prodělaného zápalu
plic a pomalé otravy těžkými kovy
z olověných vodovodních trubek.
Znáte jméno tohoto oblíbeného
německého autora?

každá středa /18.00 – 19.00 hod.

JUMPING A POSILOVÁNÍ
S RENATOU

www.mesto-sluknov.cz

