
Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou již druhý

výtisk nového občasníku KULISy
(Kulturní listy Střelnice), který vydává 
Dům kultury Střelnice Rumburk. 
Úkolem tohoto plátku je zejména in-
formovat občany Rumburku o kul-
turních akcích, které dům kultury 
pro veřejnost připravuje.

Léto je v plném proudu, všichni 
užíváme dovolené a přemýšlíme nad 
programem pro volné dny. Nezapo-
meňte, že Dům kultury Střelnice pro 
vás připravil letní kulturní program 
pod názvem RUMKULE 2018. V mě-
síci srpnu budete mít dvakrát možnost 
zhlédnout v zahradě DK v rámci let-
ního promítání dva filmy. 11. 8. skvělý 
český film Tátova volha a 25. 8. dob-
rodružný dětský film Jumanji: Vítejte 
v  džungli! Právě kvůli malým náv-
štěvníkům se v tento den bude film 
promítat již ve 21:00 hod. V den pro-
mítání bude v zahradě DK od 19:00 
hod. připraveno ohniště, kde si všichni 
zájemci mohou opéct buřtíka či jinou 
dobrotu. Zároveň první uvedený ter-
mín, tedy v sobotu 11. 8. , bude mož-
nost od 18.00 hodin posedět u rum-
burské countryfolkové kapely PRT.

Velkým letním lákadlem jsou sa-
mozřejmě Slavnosti města Rumburk, 
které se dne 18. 8. 2018 konají v Parku 
Rumburské vzpoury. Program nale-
znete uvnitř. Programovou nabídku 
jsme se snažili zacílit na všechny vě-
kové kategorie. Doufám, že nám vyjde 
počasí, nezasáhne nějaká „vyšší moc“ 
a všichni společně si tuto třetí srpno-
vou sobotu v pohodě užijeme.
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Dům kultury Střelnice bude v lis-
topadu pořádat druhý ročník SVA-
TOMARTINSKÉ TANEČNÍ ZÁ-
BAVY THE BEST OF 60´- 80´.
K tanci a poslechu zahraje skupina
Septima, jejíž repertoár zahrnuje
největší české i zahraniční hity od
60. let až po současnost. Super zábavu
jistě zaručí i host večera – Elvis Pre-
sley Revival Band. Jedná se o jednoho
z nejlepších evropských imitátorů
Elvise Presleyho Vláďu Lichnovského
a jeho kapelu Elvis Presley Revival
Band. Jako jeden z mála se může
pochlubit titulem „druhý nejlepší
Elvis Evropy 2004“, který získal na

největší evropské soutěži (Europe´s
No 1 Elvis Contest) v anglickém
Blackpoolu, a také spoustou ocenění
u nás (Encyklopedie úspěšných, pí-
semné poděkování Václava Havla)
i ve světě (např. Certificate of Ap-
preciation, New York, USA 2006).

V průběhu večera bude možnost
zúčastnit se degustace Svatomartin-
ských vín. Zábava se ponese v duchu
retro, a proto každý „vyladěný“ retro
kostým bude stylově odměněn!
Skvělé fotky si budete moci odnést
z  fotokoutku, který by na takové
akci rozhodně neměl chybět. Retro
budou (jako v loňském roce) i drinky,

a především jejich ceny: červený 
a zelený Indián, Utopený komunista
za 17 Kč apod.

Přijďte se dne 
10. listopadu 2018
pobavit s přáteli,

zatančit a zavzpomínat
na největší hity 

rock´n´rollového krále 
ELVISE.
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ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ na dětské filmy 
Přinášíme dobré informace pro

rodiny s malými dětmi, které rády
navštěvují naše kino. Na základě
dohody s filmovými distributory se
nám podařilo vyjednat nižší ceny
vstupenek na některé dětské filmy.
Od června tak mají rodiče možnost
(minimálně jednou měsíčně) přijít
se svými dětmi na prověřené dětské
filmy za cenu vstupenky 50 Kč.
Nutno poznamenat, že se bude vždy
jednat o filmové tituly, které měly
svou premiéru před 3 a více měsíci.
Na úplné novinky se akce bohužel
vztahovat nemůže. Ale i tak se do-

Dne 11. 10. 2018 v 8:00 bude za-
hájen podzimní semestr U3V
v Domě kultury Střelnice. U3V bude
v Rumburku probíhat ve spolupráci
s Univerzitou Jana Evangelisty Pur-
kyně v Ústí nad Labem. Posluchači
se budou scházet v každém semestru
šestkrát vždy v  dopoledních hodi-
nách. První semestr bude zahájen
modulem: Toulky a zajímavosti na-
šeho regionu. Dále budou následovat
přednášky na téma: Česká společnost
– bouřlivé 20. století. V  průběhu
celého studia posluchači nahlédnou
nejen do historie (např. modul Dějiny
umění), ale seznámí se i s geografií,
psychologií a mnoha dalšími obory.
Lektoři se budou snažit informace
oživit obrazovými materiály, video-
sekvencemi apod.

Pokud stále ještě nejste přihlášeni
a máte chuť se dozvídat něco nového
a vzdělávat se, neváhejte. V  rámci
U3V budete mít možnost trávit
smysluplně volný čas, seznámit se 
s lidmi, získat nové informace. Forma
výuky bude přednáškovým systé-
mem. 

Více informací a registrace na
tel.: 606 648 616 nebo na marku-
sova@pc-vtp-rumburk.cz

UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU

startuje 
již 11. 10.

mníváme, že se jedná o hezkou na-
bídku pro rodiny s malými dětmi.
Poprvé jste měli možnost navštívit
filmové představení se zvýhodněným
vstupným dne 8. 6., kdy kino v Domě
kultury Střelnice uvedlo animovanou
komedii Ferdinand. V červenci pak
kino zaplnili Mimoni ve filmu Já
padouch 3. Na srpen připravujeme
klasickou českou pohádku Zdeňka
Trošky Nejkrásnější hádanka. Čtěte
pozorně naše měsíční programy 
a sledujte webové stránky, aby Vám
filmové produkce za zvýhodněné
vstupné neunikly.
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MUDr. Simona Bukvová
GYNEKOLOGICKÁ ORDINACE

PONDĚLÍ - ČTVRTEK 11 - 22 hod.
PÁTEK - SOBOTA 11 - 23 hod.
NEDĚLE 11 - 22 hod.

SNP 484/29, Rumburk
Facebook.com/strelnicerbk
Objednávky a rezervace
na tel.: 601 553 657.
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ZDE JE MÍSTO
PRO VAŠI
REKLAMU
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