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Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou první vý-

tisk našeho občasníku KULISy v roce
2019. Stojíme na prahu nového roku
a všichni doufáme, že se nám v něm
bude dařit minimálně stejně dobře,
jako v roce předchozím. Dům kultury
Střelnice Rumburk pro naše občany
samozřejmě i v  roce nadcházejícím
přinese širokou paletu kulturních 
a společenských akcí. Abychom zvýšili
vaši informovanost a žádná z nabíze-
ných akcí vám neunikla, v dalším textu
přineseme přehled programů, které
chystáme v období únor – březen.

Začátek roku je vždy charakteris-
tický plesovou sezónou. I letos v domě
kultury proběhne několik absolvent-
ských plesů, dále ples myslivecký, ha-
sičský, sportovní a samozřejmě Re-
prezentační ples města Rumburk, který
se uskuteční 15. 3. 2019. 

I milovníci hudby si v tomto období
mohou přijít na své. Již v březnu vy-
stoupí trio INFLAGRANTI s hostem
Václavem NOIDEM Bártou. 

Herecké „koncerty“ nás čekají
v  tomto období také při divadelních
představeních: „Dokud nás milenky
nerozdělí“ (v hlavních rolích Vladimír
Kratina, Veronika Freimanová), „Kolega
Mela Gibsona“ (one man show Martina
Trnavského) a „Jméno“ (hrají: Roman
Zach, Jana Janěková ml., Petr Lněnička,
Jan Dolanský, Linda Rybová).

Kino domu kultury Střelnice bude
i v tomto období zařazovat premiérové
filmy, a navíc budeme pokračovat
v  promítání dětských filmů za zvý-
hodněné vstupné. Jsem velmi ráda, že
tuto nabídku využívají rodiny s dětmi
a každé dětské filmové představení za
zvýhodněné vstupné se setkává s vy-
sokou diváckou návštěvností. Poprvé
také bude mít Rumburk možnost zažít
„letní kino naruby“, a to na Svatého
Valentýna 14. 2. 2019. 

Sledujte naše vývěsní plochy, we-
bové a facebookové stránky a rezervujte
si vstupenky na jednotlivé akce 
a pořady včas.

Šárka Štruplová Růžičková

Slovo ředitelky

Ačkoliv se zima ještě nevzdává
své nadvlády nad naší krajinou,
všichni se již těšíme na přicházející
jaro. V domě kultury jsme nedočkaví
a chceme mu jít tak trochu naproti.
Od února jsme do dramaturgického
plánu zařadili záležitosti, které nás
na jaro přímo naladí. 

10. února od 15:00 hodin zveme
do prostor domu kultury zejména
rodiče s  dětmi, neboť jsme pro ně
připravili oblíbený dětský karneval,
tentokrát s  názvem Těšíme se na
jaro. Čeká na ně super karnevalová
zábava plná legrace, tance a soutěží
opět s hudebním divadlem Hnedle
vedle.

TĚŠÍME SE NA JARO…

14. února od 18:00 hodin bu-
deme v zahradě domu kultury pro-
mítat jeden z nejslavnějších roman-
tických filmových titulů všech dob
– Hříšný tanec, a to pod otevřenou
oblohou tzv. open air (viz. článek
na str. 2). 

27. února se na setkání s diváky,
kteří se budou chtít přenést prozatím
do tepla jen pomocí diapozitivů 
a poutavého vyprávění, chystá ces-
tovatelka Radka Tkáčiková. Provede

vás oblastmi severní Indie, které dů-
věrně zná, seznámí vás s historií,
životem lidí, tradicemi, nábožen-
stvím, zajímavostmi a bohatými pří-
běhy z cest. Mezi hlavní témata bu-
dou patřit nová trasa Zanskarem,
pastevecké pěšiny, život lidí za hrad-
bou Himaláje, buddhistické slavnosti 
a tradice.

5. března vystoupí na velkém
sále DK trio INFLAGRANTI s hos-
tem Václavem NOIDEM Bártou.
Program je složený z největších hitů
světové hudby ve speciálních aran-
žích pro elektrické houslové trio.
Jako host vystoupí rocker - srdcař,
který je znám nejen z muzikálových
rolí, ale i ze své autorské tvorby.
Spojení něžných smyčců s pravým
rockerem přináší neskutečně silný
zážitek a bezvadnou atmosféru.

15. března budete mít možnost
„provětrat“ vaše společenské oblečení
na Reprezentačním plesu města
Rumburk. Přijďte si zatančit, pobavit
se s přáteli a známými a zaposlouchat

se do melodií, které nám přijede
zazpívat frontman kapely Kabát Josef
Vojtek s  Kamilou Nývltovou. Po
půlnoci na pódiu vystoupí a super
zábavu zaručí e RockSet - World
Roxette Tribute Band. Neváhejte
s  rezervací vstupenek, neboť dům
kultury má omezenou kapacitu 
a volná místa ubývají!

17. března by se měli do domu
kultury vypravit rodiče s  malými
dětmi. Je pro ně přichystán „feno-
mén“ v dětských pořadech: Kouzelná
školka – Michal na hraní. Dětské
pořady Michala Nesvadby si za dobu
svého uvádění získaly velké množství
nadšených a pravidelných diváků.
Michal a jeho vystoupení představují
jednoduchou formu humoru, zalo-
ženou na věcech, které děti denně
obklopují, které znají a jen udiveně
sledují, co a jak s nimi umí vymyslet
jejich kamarád Michal. A proto od-
chází nejen nadšené a zabavené, ale
nesou si v hlavičkách hodně zají-
mavých nápadů, které rozvíjí fantazii,
a přitom dávají smysl.
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LETNÍ KINO NARUBY 
NA SVATÉHO VALENTÝNA

Zbláznili jsme se? Možná. Možná
trochu. Ale o tom přece pocity do-
provázené svátkem svatého Valen-
týna jsou. Někdy děláme věci, které
jsou nestandardní, opakovat je nikdy
nemusíme a nás samotné mohou
překvapit. Svátkem zamilovaných
jsme se nechali inspirovat a připravili
si pro vás letní kino naruby. Takový
večer tady opravdu ještě nebyl. Co
to znamená? Dne 14. 2. 2019 od
18:00 hodin budeme v zahradě domu
kultury promítat jeden z nejslavněj-
ších romantických filmových titulů
všech dob – Hříšný tanec, a to pod
otevřenou oblohou tzv. open air. 

Ačkoli si myslíme, že bychom se
měli mít rádi celoročně, je potřeba
tyto pocity oslavit. A není romantické
držet svoji drahou polovičku za ruku
a být v kině? V letním nebo dokonce
v zimním kině? Na filmu, kdy se
všichni těšíme, až uslyšíme, že „Bejby
nebude sedět v  koutě“? No jasně,
Patrick Swayze  a Jennifer Grey 
v kultovním snímku Hříšný tanec.
Právě na svatého Valentýna a ne-
tradičně v únoru – kino venku. Už
jste něco takového zažili??

K  navození té pravé atmosféry
bude možnost se občerstvit perní-
kovým svařeným vínem, horkou po-
lévkou (jako afrodiziakem…), Bom-
bardinem. V  zahradě DK bude
připraveno ohniště pro ohřátí rukou
a několik venkovních topidel. Budete
moci u filmu posedět, ale i postát 
u stolků, popíjet svařák a hlavně si
to užívat…

A že je člověk bez partnera, tzv.
single? I tak přijďte... S ohledem na
termíny seznámení není nic roman-
tičtějšího, než slavit výročí seznámení
právě na den svatého Valentýna... 

Věděli jste?
Den svatého Valentýna (zkráceně

také Valentýn) se slaví v anglosaských
zemích každoročně 14. února jako
svátek lásky a náklonnosti mezi in-
timními partnery. Je to den, kdy se
tradičně posílají dárky, květiny, cu-
krovinky a pohlednice s tematikou
stylizovaného srdce, jako symbolu
lásky. V poslední době se tento svátek
šíří i v  kontinentální Evropě, do
určité míry z komerčních důvodů. 

Svátek je pravděpodobně odvozen
od svátku Lupercalia slaveném ve

starověkém Římě. V předvečer to-
hoto dne byly do „urny lásky“ vlo-
ženy lístečky se jmény dívek. Každý
mladý muž potom tahal lísteček 
a dívka, jejíž jméno si vytáhl, se
měla stát jeho „miláčkem“ v násle-
dujícím roce. 

Legenda také říká, že tento den
začal být známý jako Den svatého
Valentýna až díky knězi Valentýnovi.
Claudius II., vládce Říma, zakazoval
svým vojákům, aby se ženili nebo
jen zasnubovali. Bál se, že by chtěli
zůstat doma u svých rodin a nešli do

boje. Valentýn vzdoroval vládci 
a tajně oddával mladé páry. Byl zatčen
a později popraven 14. února. Svátek
Luprecalia splynul s oslavami mu-
čednictví svatého Valentýna a vznikl
romantický svátek, který je nyní
14. února slaven. (Zdroj: Wikipedia)
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V PRŮBĚHU VEČERA VYSTOUPÍ

WWW.DKRUMBURK.CZ

15. 3. 2019
20.00 HOD.
DŮM KULTURY STŘELNICE RUMBURK
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ZDE JE MÍSTO 

PRO VAŠI 

REKLAMUPONDĚLÍ - 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.

MUDr. Simona Bukvová

GYNEKOLOGICKÁ ORDINACE


