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Tisková zpráva - Vydání vlastivědného sborníku ze Šluknovska podpoří hromadné financování 

(Varnsdorf, 13. 10. 2021) Pětadvacet let vydává spolek Kruh přátel muzea Varnsdorf sborník 

vlastivědných příspěvků Mandava. Letos na vydání sborníku chybí 20 000 Kč. Spolek se proto rozhodl 

oslovit příznivce regionální historie s prosbou o pomoc. Vydání sborníku je možné do konce roku 

podpořit prostřednictvím crowdfundingu. Spolek usiluje o to, aby od dárců vybral chybějící částku. 

Kampaň dárcovského webu Donio začala 1. října a potrvá do 28. prosince 2021. Celkem přijde vydání 

sborníku spolek na 70 000 Kč. Část peněz poskytlo město Varnsdorf a místní sponzoři. Sborník 

Mandava přináší vlastivědné čtení z Varnsdorfu, Šluknovského výběžku a saského pohraničí. Od roku 

1997 v něm bylo otištěno na pět set článků, které přiblížily historii a přírodu regionu.   

„Na webových stránkách www.donio.cz je možné přispět částkou v šesti cenových kategoriích od 150 

Kč do 600 Kč. Přispěvatel si sám zvolí výši podpory. Za svou pomoc získá některou z nabízených 

odměn. Volit může mezi aktuálním sborníkem, sborníky z minulých let nebo publikací Igora Heinze 

Z hudební minulosti Šluknovska. Provozovatel sbírky Donio předá spolku 100 % vybraných financí, 

částku nesníží o provizi ani poplatky. Pokud se nevybere celá cílová částka, peníze se vrátí 

přispěvatelům,“ vysvětlil pravidla odměnového crowdfundingu Filip Mágr z Kruhu přátel muzea 

Varnsdorf.    

V připravovaném pětadvacátém sborníku se na téměř 300 stranách objeví šestadvacet příspěvků. 

Jedním z nich je např. článek o varnsdorfských nemocnicích a chorobincích. Představí se také 

archivní nález století – nečekaný objev úředních knih z Varnsdorfu. Sborník se vydá začátkem 

listopadu v nákladu 700 kusů. Poté bude k dostání v knihkupectvích a informačních středicích 

Šluknovska. 

Klára Mágrová 

 

Více informací sdělí: 

Mgr. Filip Mágr, tel. +420 723 959 516, magr@email.cz  

 

Podrobnosti o Kruhu přátel muzea Varnsdorf:  

Spolek vznikl roku 1996 jako sdružení občanů se zájmem o hlubší poznání města a regionu 

Šluknovska. Pořádá přednášky, výstavy a exkurze pro veřejnost. Jednotlivé akce připravují kluby 

přátel historie, fotografů, výtvarníků a zájemců o geologii. Sídlem spolku je varnsdorfská pobočka 

Oblastního muzea v Děčíně.  
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