MĚSTO

DUBEN
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

pátek 5. 4. – sobota 29. 6.

středa 17. 4. / 19.00 hod. / 1. patro ŠZ

neděle 7. 4. / 17.00 hod.

VÝSTAVA »HLAVOLAMY«

KONCERT KPVH
»LUBOMÍR BRABEC«

ZDRAVÁ STRAVA JE NAŠÍ LÉČBOU

Na výstavě budou k vidění a rozluštění nejstarší hlavolamy
světa a nebude chybět ani hlavolamová herna.
Vstupné: 50 Kč dospělí, 30 Kč děti
pátek 5. 4. – sobota 29. 6.

VÝSTAVA »PYTLÁKOVA ZBRAŇ«
Výstava specifických pytláckých zbraní sběratele Milana
Hlásenského pokrývá časový oblouk od 17. století
do současnosti. Ukazuje to, co si pytlák, pokud
byl zručný řemeslník, originálně vyrobil doma
v kůlně. Vstupné: 40 Kč dospělí, 20 Kč děti
středa 17. 4. – pondělí 24. 6.

VÝSTAVA SOCH
SV. JANA NEPOMUCKÉHO

K vidění budou sochařské práce studentů ateliéru restaurování
výtvarných děl sochařských z Akademie výtvarných umění
v Praze. Nejzajímavější socha bude umístěna trvale
ve Fukově. Vstupné: zdarma
sobota 13. 4. / 14.00 hod.

VELIKONOCE NA ZÁMKU

Kruh přátel vážné hudby vás srdečně zve na koncert.
Na kytaru zahraje český kytarový virtuóz Lubomír Brabec,
který se řadí mezi nejbrilantnějších kytaristy světa.
Vstupné: 80 Kč dospělí, 40 Kč senioři, 10 Kč mládež
středa 23. 4. / 9.00 – 14.00 hod. / zámecký park

DEN ZEMĚ

Den Země je ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi
na dopady ničení životního prostředí a slaví jej lidé společně
na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost. Čeká
vás den plný zábavy a poučení, her a soutěží včetně výstavy
předmětů z recyklovaných výrobků. Vstupné: zdarma
úterý 30. 4. / 17.00 – 22.00 hod. / DK + zámecký park

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
A PÁLENÍ ČARODĚJNIC
17.00 – 19.00
19.00
19.30
20.00
20.15
20.30
21.00
22.00

Tvůrčí dílnička na sále Domu kultury
Čarodějnický průvod
Setkání s ochočeným medvědem Hugem
Vyhlášení a ocenění nejlepších masek
Zapálení velké vatry
Kouzelná Waldiniho show
Animační program Vlasty Vébra
Konec programu

sobota 11. 5. / 10.00 hod. / zámecký park

FÉROVÁ SNÍDANĚ
V ZÁMECKÉM PARKU
Divadýlko Mrak přijede do zámku dětem zahrát Velikonoční
pohádku (14.00 hodin). Po pohádce si děti i s rodiči budou
moci vyrobit velikonoční výzdobu a pro děti budou
připraveny soutěže. Vstupné: 50 Kč dospělí, 20 Kč děti

Férová snídaně je piknikový happening, který pořádají lidé
v Česku, aby ukázali, že se zajímají o životy pěstitelů
v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Naskládejte
si do svého košíku fairtradové a lokální dobroty,
pozvěte známé a přidejte se! Vstupné: zdarma

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

»PŘES KNIHOVNU ZA KULTUROU«

Hodina povídání, ukázka fotek a dokumentace,
jak se vyhnout nemoci díky správnému stylu života
a jak jsem se léčil přírodní cestou. I. Gatta – poradce
pro výživu, personal trainer, alternativní léčení.
Vstupné: 80 Kč, předprodej ve Šluknovském zámku.
neděle 21. 4. / 14.00 – 18.00 hod.

ŠRAMLÍK

Taneční odpoledne se skupinou Peleton.
Vstupné: 50 Kč, pár 70 Kč
neděle 28. 4.

DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA
10.00
11.00
14.00
16.00

Perníková chaloupka (Divadlo Na cestě Liberec)
O zlobivém čertíkovi (Štěpánčino divadlo Litoměřice)
Krutý král a chuďasové – na motivy tibetského
příběhu (Pomněnka Dolní Poustevna)
O zatoulané písničce (Divadlo Matýsek Nový Bor)
Vstupné: 10 Kč / na každou pohádku

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.

BHM S IVANEM

OTÁZKA NA DUBEN: Víte, podle čeho se řídí a určuje
datum Velikonoc? Velikonoce jsou svátky netypické tím,
že nemají pevné datum a každý rok na ně připadne jiný
termín, který se navíc může lišit až o měsíc (od 22. března
do 25. dubna). A Velikonoce - počátek jara, v březnu
nebo na konci dubna, to už je pořádný rozdíl. V roce 2019
nás čeká Velikonoční pondělí až 22. dubna. Prodloužený
velikonoční víkend tedy vychází na 19. až 22. 4., školáci
mají velikonoční prázdniny od čtvrtka 18. dubna 2019.
Už počtvrté budou o Velikonocích čtyři dny volna
pro všechny - od roku 2016 je Velký pátek
také státním svátkem.

každá středa / 18.00 – 19.00 hod.

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ
NA OTÁZKU Z BŘEZNA: Tomáš Holý

každé pondělí / 18.00 – 19.00 hod.

JUMPING S RENATOU
www.salta-fitness.com

každé úterý / 18.00 – 19.00 hod.

LADY FIT S VIOLOU
www.salta-fitness.com

každé úterý / 19.00 – 20.00 hod.
www.salta-fitness.com

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

www.mesto-sluknov.cz
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pátek 5. 4. – sobota 29. 6.

VÝSTAVA »HLAVOLAMY«
Vstupné: 50 Kč dospělí, 30 Kč děti
pátek 5. 4. – sobota 29. 6.

VÝSTAVA
»PYTLÁKOVA ZBRAŇ«
Vstupné: 40 Kč dospělí, 20 Kč děti
středa 17. 4. – pondělí 24. 6.

VÝSTAVA SOCH
SV. JANA NEPOMUCKÉHO
K vidění budou sochařské práce studentů
ateliéru restaurování výtvarných děl
sochařských z Akademie výtvarných
umění v Praze. Nejzajímavější socha
bude umístěna trvale ve Fukově.
Vstupné: zdarma
sobota 13. 4. / 14.00 hod.

VELIKONOCE NA ZÁMKU
Vstupné: 50 Kč dospělí, 20 Kč děti
středa 17. 4. / 19.00 hod. / 1. patro ŠZ

KONCERT KPVH
»LUBOMÍR BRABEC«
Na kytaru zahraje český kytarový
virtuóz Lubomír Brabec. Vstupné: 80 Kč
dospělí, 40 Kč senioři, 10 Kč mládež

středa 23. 4. / 9.00 – 14.00 hod.
zámecký park

DEN ZEMĚ
Den Země je ekologicky motivovaný
svátek upozorňující lidi na dopady ničení
životního prostředí a slaví jej lidé společně
na celé planetě bez ohledu na původ,
víru či národnost. Čeká vás den plný
zábavy a poučení, her a soutěží včetně
výstavy předmětů z recyklovaných
výrobků. Vstupné: zdarma
úterý 30. 4. / 17.00 – 22.00 hod.
DK + zámecký park

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
A PÁLENÍ ČARODĚJNIC
sobota 11. 5. / 10.00 hod. / zámecký park

FÉROVÁ SNÍDANĚ
V ZÁMECKÉM PARKU
Férová snídaně je piknikový happening,
který pořádají lidé v Česku, aby ukázali,
že se zajímají o životy pěstitelů v zemích
Afriky, Asie a Latinské Ameriky.
Naskládejte si do svého košíku fairtradové
a lokální dobroty, pozvěte známé
a přidejte se! Vstupné: zdarma

neděle 7. 4. / 17.00 hod.

ZDRAVÁ STRAVA
JE NAŠÍ LÉČBOU
Hodina povídání, ukázka fotek
a dokumentace, jak se vyhnout nemoci
díky správnému stylu života a jak jsem
se léčil přírodní cestou. Vstupné: 80 Kč,
předprodejvve Šluknovském zámku.
neděle 21. 4. / 14.00 – 18.00 hod.

ŠRAMLÍK
Vstupné: 50 Kč, pár 70 Kč
neděle 28. 4.

DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA
Vstupné: 10 Kč / na každou pohádku
každé pondělí / 18.00 – 19.00 hod.

JUMPING S RENATOU

OTÁZKA NA DUBEN: Víte, podle čeho
se řídí a určuje datum Velikonoc?
Velikonoce jsou svátky netypické tím,
že nemají pevné datum a každý rok
na ně připadne jiný termín, který se navíc
může lišit až o měsíc (od 22. března
do 25. dubna). A Velikonoce - počátek
jara, v březnu nebo na konci dubna,
to už je pořádný rozdíl. V roce 2019
nás čeká Velikonoční pondělí
až 22. dubna. Prodloužený velikonoční
víkend tedy vychází na 19. až 22. 4.,
školáci mají velikonoční prázdniny
od čtvrtka 18. dubna 2019. Už počtvrté
budou o Velikonocích čtyři dny volna
pro všechny - od roku 2016 je Velký
pátek také státním svátkem.
SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ
NA OTÁZKU Z BŘEZNA: Tomáš Holý

každé úterý / 18.00 – 19.00 hod.

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

BHM S IVANEM
každá středa / 18.00 – 19.00 hod.

JUMPING A POSILOVÁNÍ
S RENATOU
www.mesto-sluknov.cz

