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Slovo ředitelky

Vážení příznivci kultury,
dva měsíce opět uplynuly, 

a proto přichází další číslo našeho
občasníku Kulisy.  V tomto výtisku
vás budeme informovat a akcích,
které Dům kultury Střelnice bude
pořádat v následujícím období až
do podzimu.

Léto je v plném proudu, všichni
se těšíme na dovolené a přemýšlíme
nad programem pro volné dny.
Nezapomeňte, že Dům kultury
Střelnice pro vás připravil letní
kulturní program pod názvem
RUMKULE 2019. V  červnu již
proběhlo několik ilmových před-
stavení pod širým nebem. Začát-
kem července oslavíme 155 let
Střelnice, v  měsíci srpnu budete
mít možnost zhlédnout v zahradě
DK v  rámci letního promítání
skvělý hudební ilm Bohemian
Rhapsody. V den promítání bude
v zahradě DK od 19:00 hod. při-
praveno ohniště, kde si všichni zá-
jemci mohou opéct buřtíka či jinou
dobrotu.

Velkým letním lákadlem jsou
samozřejmě Slavnosti města Rum-
burk, které se dne 24. 8. 2019
konají v Parku Rumburské vzpoury
a letos proběhnou v duchu motta:
„Vzhůru k výškám“. Program na-
leznete uvnitř tohoto výtisku. Pro-
gramovou nabídku jsme se snažili
zacílit na všechny věkové kategorie.
Doufám, že nám vyjde počasí 
a všichni společně si tuto třetí srp-
novou neděli v pohodě užijeme.

Nezapomeňte také na novou
divadelní sezónu a možnost před-
platného. Do konce června je třeba
potvrdit stávající předplatné a od
1. 7. 2019 je možné předplatné za-
koupit, a to pouze v DK Střelnice
Rumburk. 

Šárka Štruplová Růžičková

Slavnosti města Rumburk pro-
běhnou v sobotu 24. 8. 2019 v Parku
Rumburské vzpoury. Kromě toho,
že jejich hlavním úkolem je dosáh-
nout toho, aby se rumburští občané
sešli, pobavili a zhlédli vystoupení
účinkujících, mají letošní slavnosti
ještě další rozměr. Jejich motto zní:
„Vzhůru k  výškám…“. Jedná se 
o motto, které má vyjadřovat sym-
boliku toho, že si letošní slavnosti
kladou tzv. „vyšší cíle“. Po dlouhé
úvaze jsme došli k závěru, že městské
slavnosti jsou jedinečnou příležitostí,
jak spojit síly a prostředky pro dobrou
věc. Proto jsme se rozhodli uspořádat
v  tento den dobrovolnou sbírku 
a pomoci některému z rumburských
dětí, jehož životní cesta není z dů-
vodu zdravotního postižení právě
jednoduchá. 

Veřejnost bude mít možnost si
v parku za libovolnou částku koupit
balónek s logem slavností, případně
dobrovolně přispět do kasiček, které
budou připraveny u vstupů do parku.
Některé balónky necháme vzhůru
k výškám také vystoupat. Osloveni
v  tomto duchu byli také stánkaři,
kteří se případně svým způsobem
zapojí do pomocné sbírky. Celkový
výtěžek sbírky bude určen na úhradu
tolik potřebného rehabilitačního po-
bytu či zakoupení nutné kompen-
zační pomůcky pro dané dítě. Nad
veřejnou sbírkou převzala záštitu
nadace Andělé bez křídel z Děčína,
která již některé rumburské děti 
v minulosti podpořila. 

V parku poběží kulturní program
od ranních hodin do půlnoci, ne-
budou samozřejmě chybět atrakce
pro děti a stánkaři se širokým pro-
dejním sortimentem. Předposlední
prázdninovou sobotu budete mít

Slavnosti města Rumburk

10:00                     Průvod Tam Tam Batucada
10:40                     Slavnostní zahájení v Parku Rumburské vzpoury
10:50 a 13.30       Tam Tam Batucada – bubenická show

11:00                     Vystoupení mažoretek - ČIPERKY DDM Rumburk, 
                              BERUŠKY ZŠ Šluknov 

11:15 – 13.30       Klauni z Balónkova - balónková interaktivní show 
                              a pasování předškoláků

14:30 - 17.00        Pohádková stezka - organizuje DDM
14:30                     Plavci - 55 let - Honza Vančura a kapela vzpomínají
16:15                     Lunetic 

18:00                     Vojta D - inalista soutěže Tvoje tvář má známý hlas 
                              Vojta Drahokoupil
19:30                     Anna K. s kapelou
21:00                     Argema
23:00                     Lucie Revival Praha

PROGRAM

možnost se v  rámci celodenního
programu v Rumburku nejen pobavit,
ale případně vyjádřit svou podporu
a přispět tak na dobrou věc. Tak
tedy „Vzhůru k výškám…“.

Vojta D
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OSLAVY 155 LET STŘELNICE

V  letošním roce vzpomeneme
155 let od otevření objektu, který
původně sloužil místnímu střelec-
kému spolku a v  současné době
slouží občanům našeho města k set-
kávání se v rámci nejrůznějších spo-
lečenských a kulturních akcí. 
A právě na takovou akci si vás do-
volujeme pozvat dne 6. 7. 2019, kdy
v zahradě DK oslavíme tyto „kulaté
narozeniny“ rumburského domu
kultury. 

155 let – kolik generací, kolik
lidí tento objekt navštívilo ať už
v rámci spolku místních ostrostřelců,
pro který byl postaven a v červenci
roku 1864 slavnostně otevřen, nebo
na akcích Svazu československé mlá-
deže, který objekt využíval v pová-
lečných letech. A v neposlední řadě
– kolik osob prošlo budovou od
roku 1965, kdy byla stavba adapto-
vána na dům kultury…. 

Kolik lidí DK ovlivnil? Věříme,
že mnohé ovlivnil, a především vždy
bavil. O zábavu půjde i tentokrát.
Naši lukostřelci byli povoláváni k vá-

lečným službám již v  15. století.
Pojďme oslavit 155. narozeniny tro-
chu netradičně a odvážně střelbou.
Jsme přece na střelnici… Zábava
bude mít mnoho podob: střelba,
projížďky na koních, pouťové atrakce
a kolotoče, stánkový prodej, znalostní
a dovednostní hra pro děti apod. 
O hudební doprovod se postarají
místní hudební formace (jsme
v Rumburku, je to náš – rumburský
dům kultury, chceme slavit s mí-
stními kapelami a zpěváky). Postupně
vystoupí country kapela RUKSAK,
dále mladý zpěvák Dennis Smit 
a další kapela, která je tvořena rum-
burskými mladíky e PIX.

Dům kultury je místem, kde se
mají naši občané setkávat v  rámci
nejrůznějších společenských, kul-
turních a vzdělávacích akcí. Pojďme
všichni vzdát hold tomuto prostoru,
oslavit jeho „kulatiny“ a společně
zasadit památný strom, který nám
bude výročí 155 let našeho kultur-
ního „stánku“ připomínat. 

CO SE CHYSTÁ NA PODZIM…

Léto uběhne jako každý rok velice
rychle a zanedlouho se budeme po
dovolených vracet ke každodenním
povinnostem, ze kterých se však
můžeme nechat „vytrhnout“ náv-
štěvou kulturní či společenské akce,
kterou pro veřejnost připravuje dům
kultury. 

Co nás tedy na podzim čeká?
Vedle ilmových představení v kině
proběhnou v září další burzy dám-
ského i dětského oblečení, rozeběhne
se nový kurz tanečních pro mládež,
představí se naši ochotníci v rámci
několika divadelních her. Začne sa-
mozřejmě nová divadelní sezóna,
kterou zahájíme 18. 9. titulem 
„S Pydlou v  zádech“ v  hlavní roli
s Josefem Dvořákem. Těšíme se rov-
něž na divadlo, které proběhne 17.
10., kdy k  nám do domu kultury
zavítá mimo jiné paní Daniela Ko-
lářová, která se představí v divadelní
hře „Drahá Mathilda“. 27. 9. by pro-
story domu kultury neměli minout
příznivci „trapnomagie“, kdy se na
ně nachystá známý komik Richard

Nedvěd. Pro seniory se po letní pře-
stávce opět vrátí Kavárna pohoda 
a v říjnu rovněž zahájíme další se-
mestr našeho vzdělávacího programu
pro seniory – Vzdělávání pro život. 

V listopadu nás čeká hned několik
hudebních i zábavných pořadů. Sva-
tomartinskou zábavu připravujeme
na pátek 8. 11., o den později se 
v kostele sv. Bartoloměje v Rumburku
představí projekt pěveckého dua
Kchun, který je doprovázen světelnou
projekcí přímo na zdi kostela. O tý-
den později, v pátek 15. 11., do DK
zavítá kapela Poetika. Zcela novou
show Miniparty s Karlem Šípem na
motivy televizního pořadu Všech-
nopárty můžete navštívit ve středu
27. 11. 

Nabídka a složení kulturního 
a společenského programu bude 
i na podzim pestrá. Sledujte naše
vývěsní plochy, webové a facebo-
okové stránky, aby Vám žádná z akcí
neunikla. Těšíme se na naše společná
setkání.
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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.

ZDE JE MÍSTO 

PRO VAŠI 

REKLAMU


