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Vážení spoluobčané,
předvánoční výtisk našeho občasníku

si klade za cíl, informovat vás o kultur-
ních a společenských akcích, které dům
kultury na sklonku roku starého a za-
čátkem roku nového pro veřejnost při-
pravuje. Věřte, že akcí nebude málo, 
a aby vám některá z nich neunikla, při-
nášíme jejich přehled na následujících
stranách. 

Se začátkem podzimu jsme v domě
kultury zahájili 3. semestr kurzu pro
seniory v rámci programu Vzdělávání
pro život. Téměř 50 posluchačů již ně-
kolikrát zasedlo do lavic a v rámci prv-
ního přednáškového cyklu pronikli do
tajů počítačového a internetového světa.
Od listopadu je čeká další přednáškový
cyklus na téma „Radosti a úskalí cesto-
vání“.

Tou největší a nejočekávanější akcí
v  adventním čase v  Rumburku bude
jistě již tradiční Rozsvícení vánočního
stromu, které proběhne v  sobotu 
30. 11. 2019 na Lužickém náměstí. Kul-
turní a doprovodný program bude myslet
na všechny věkové kategorie a my dou-
fáme, že se v Rumburku na náměstí opět
setkáme ve skvělé předvánoční atmosféře,
zazpíváme si koledy a po společném od-
počítávání rozsvítíme stromek, který
nám bude zdobit centrum města.

V  předvánočním čase budete mít
možnost také navštívit adventně laděný
koncert. 18. prosince se domem kultury
rozezní vánoční koncert Lenky Filipové
a jejích hostů. Zazní úpravy věhlasných
skladeb pro klasickou kytaru, lidové
písně, šansony, novinky z nového alba
Oppidum a nebudou chybět ani největší
hity. Sekce vážné hudby bude zastoupena
v rámci tradičního Vánočního koncertu
Rumburského komorního orchestru, na
který se můžete těšit dne 21. 12. 2019.

Jménem všech zaměstnanců
Domu kultury Střelnice si vám do-
voluji popřát krásný adventní čas,
klidné svátky a šťastný vstup do
nového roku 2020.

Šárka Štruplová Růžičková

Slovo ředitelky

MWNKUR Dům kultury Střelnice Rumburk, příspěvková organizace, 
SNP 484/29, 408 01 Rumburk, e-mail: info@dk-rumburk.cz

www.dkrumburk.cz
www.vstupenkyrumburk.cz
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Rozsvícení vánočního stromku
Zní to až neuvěřitelně, jak ten

čas letí, ale již zanedlouho se v našich
domácnostech opět rozezní rolničky,
budeme porcovat kapry a dělat ten
nejlepší bramborový salát. Ano, vá-
noční svátky naše životy opět na
chvíli zbrzdí, abychom si uvědomili
to důležité. A my budeme rádi, když
toto období odstartujeme všichni
společně rozsvícením vánočního
stromku. Tentokrát v sobotu 30. 11.
opět na Lužickém náměstí. Den,
před první adventní nedělí.

Začneme odpoledne ve 13.30 ho-
din, kdy již tradičně vystoupí místní
dětské pěvecké sbory. Jsme přesvěd-
čeni, že naše děti připraví tu správnou
atmosféru sboru, který k nám přijede
až z poměrně daleké Plzně –
TOUCH OF GOSPEL s jejich go-
spelovým repertoárem. Pro upřes-
nění, u gospelu jde o duchovní
hudbu amerických černochů, kterou
jistě všichni známe. Jsme rádi, že
tento den na našem náměstí zazní
něco tak unikátního. Vůbec poprvé.

Nemůže chybět ŽIVÝ BETLÉM
v podání divadelního představení
se závěrečným průvodem kolem ná-
městí s Betlémským světlem. Tímto
děkujeme divadlu ULIČNÍK, že při-
jali naše pozvání.

V  17.00 hodin si představitelé
našeho města nejprve vezmou slovo,
aby vyhlásili vítěze 9. ročníku Rum-
burského štrúdlování a posléze, aby
konečně slavnostně rozsvítili vánoční
stromeček. Celou slavnostní atmo-
sféru vyšperkuje krásná operní 
a muzikálová zpěvačka TEREZA
MÁTLOVÁ, v jejímž podání koledy
a vánoční písně budou jistě zajíma-
vým zážitkem pro nás všechny. Celé
odpoledne budou probíhat také ad-
ventní trhy, kdy si budeme moci
zpříjemnit den tradičními advent-
ními dobrotami. Je také potřeba
zmínit, že doprovodný program ce-
lého dne startuje již v  9.00 hodin 

v městské knihovně, kostele Sv. Va-
vřince, Loretě nebo o hodinu později
v muzeu. 

Ať jsme malí nebo velcí, můžeme
využít opět Vánoční poštu a poslat

svá přání Ježíškovi, tentokrát do
schránky umístěné v  informačním
centru. Budeme se těšit, že si společně
tento den užijeme v hojném počtu.

KRÁSNÝ ADVENT A DOBU
 V RUMBURKU!
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Kino Střelnice do svého programu
pravidelně zařazuje premiéry nej-
novějších ilmových titulů. Mimo to
se však snažíme myslet i na rodiny
s malými dětmi, které rády navštěvují
naše kino. Na základě dohody s il-
movými distributory se nám podařilo
vyjednat nižší ceny vstupenek na
některé dětské ilmy. Již zhruba rok
tak mají rodiče možnost (minimálně
jednou měsíčně) přijít se svými dětmi
na prověřené dětské ilmy za cenu
vstupenky 50 Kč (respektive 60 Kč).

Nově jsme připravili jednu malou
změnu, kdy jednou měsíčně připra-

zPrávy z kinaDárkové Poukazy

– netradiční dárek z domu kultury –
S blížícími se vánočními svátky

všichni přemýšlíme o tom, čím ob-
darovat své blízké. V poslední letech
jsou mimo jiné oblíbené tzv. „zážit-
kové dárky“. Letos můžete udělat
radost i  dárkovým poukazem na
čerpání služeb v  domě kultury, či
věnovat přímo vstupenku na kon-
krétní kulturní pořad. 

Výběr kulturních a společenských
akcí je opravdu široký. Dárkový pou-
kaz je možno použít na zakoupení

PřiPravujeme
na začátek roku

2020

Začátek roku 2020 se v  domě
kultury, tak jako každý rok, ponese
v duchu plesové sezóny. Návštěvníci
budou mít možnost navštívit plesy
maturitní, ale i iremní, spolkové
apod. Své místo mezi plesy již třetím
rokem zaujme i Reprezentační ples
města Rumburk, který proběhne
dne 13. 3. 2020. Jedná se o význam-
nou společenskou událost našeho
města, která v  r. 2020 proběhne 
v „moderním“ pojetí. Seznámíme
s nejnovějšími trendy v barmanství,
ochutnáme výrobky „molekulární
mixologie“. Hlavním hostem večera
bude slovenská zpěvačka Dara Ro-
lins. 

Vedle divadelních představení
(leden – Štastný vyvolený, únor –
Čas pod psa, březen – Plnou parou)
přivítáme v  našem divadelní sále
významného houslistu Pavla Šporcla
s cikánskou cimbálovou kapelou
GIPSY WAY ENSEMBLE. S cikán-
skou cimbálovou kapelou Pavel
Šporcl odehrál víc než 250 koncertů
v nejrůznějších zemích světa včetně
Číny, provedl úspěšná turné, v rámci
nichž třikrát zcela vyprodal legen-
dární pražskou Lucernu.

Pro děti připravujeme na únor
tradiční dětský karneval, seniorům
je určena každá třetí neděle v měsíci,
kdy se mohou přijít pobavit při de-
chovce. Rumburští ochotníci navážou
i v roce 2020 na svojí tradici a ně-
kolikrát v DK vystoupí se svými di-
vadelními kusy. Pokračovat budou
i oblíbené burzy oblečení. Sledujte
naše vývěsní plochy, webové a face-
bookové stránky, aby vám zajímavé
připravované akce neunikly. 

vstupenek například na divadelní
představení, ilmová představení, či
koncerty, které v Domě kultury plá-
nujeme na rok 2020. Přemluvte Je-
žíška, aby se na Střelnici zastavil 
a přinesl vám i vašim blízkým dár-
kový poukaz či vstupenku na některý
z připravovaných kulturních pořadů. 

V případě zájmu o dárkový pou-
kaz nás kontaktujte na telefonním
čísle 734 313 303.

víme navíc jedno dopolední pro-
mítání zpravidla od 10.00 hod a za
zvýhodněnou cenu. Toto „Promítání
(nejen) pro seniory“ je určeno pro
všechny, kteří mají dopoledne volno
a chtějí se přijít podívat na nějaký
hezký ilmový titul za zvýhodněné
vstupné. Tak pozvěte kamarády, ro-
diče, prarodiče a pojďte si udělat
dopoledne, které jsme u nás ještě
nezažili. Věřte, že po skončení ilmu
budete řešit jen kam skočit na dobrý
oběd, aby ten hezký den pokračoval
co nejdéle.
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30. 11. 2019
až 2. 2. 2020

Výstava dětských betlémů Loreta Rumburk

30. 11. 2019
až 2. 2. 2020

Klášterní betlém Kostel sv. Vavřince

3. 12. 2019 17:00-18:00 Předvánoční koncert žáků ZUŠ Rumburk Kostel sv. Vavřince

3. 12. 2019 Vánoční dílnička I. – dárky, pro děti od 6 let DDM Rumburk

5. 12. 2019 16:00 22. veřejná Mikulášská nadílka – DDM Rumburk Lužické náměstí v Rumburku

10. 12. 2019 18:00-19:00 Zimní večerní prohlídky Lorety při svíčkách Loreta Rumburk

10. 12. 2019 Vánoční dílnička II. - vánoční dekorace, DDM Rumburk pro děti od 6 let DDM Rumburk

11. 12. 2019 18:00 Česko zpívá koledy 2019 DDM Rumburk

11. 12. 2019 16:00 - 17:00 Adventní kavárna se žáky ZUŠ Bohemian Co� ee House Rumburk

12. 12. 2019 17:00 - 18:30 Adventní koncert ZUŠ Aula Gymnázia Rumburk

14. 12. 2019 14:00 Advent na Kopečku, akce pro celou rodinu. Vánoční minitrhy, koncert + výstava ZŠ Pastelka Domeček Na Kopečku

14. 12. 2019 17:00 Tyršovské zvonky slaví 20 let, host Marek Relich DK Střelnice

16. 12. 2019
až 20. 12. 2019

Oblečte své školy a školky - návštěva vánočně vyzdobených škol a školek, DDM Rumburk MŠ a ZŠ Rumburk

17. 12. 2019 17:00-18:00 Předvánoční koncert žáků ZUŠ Rumburk Kostel sv. Vavřince

17. 12. 2019 18:00-19:00 Zimní večerní prohlídky Lorety při svíčkách Loreta Rumburk

18. 12. 2019 19:00 Vánoční koncert Lenky Filipové a jejích hostů DK Střelnice

19. 12. 2019 16:00 Vánoce pro Záchytné kotce – DDM Rumburk Ratio Rumburk,1.patro

21. 12. 2019 17:00 Vánoční koncert Rumburského komorního orchestru DK Střelnice

22. 12. 2019 16:30 Adventní koncert sborů Šenováček a Tyršovské zvonky Kostel sv. Vavřince

24. 12. 2019 15:00 (Ne)tradiční vánoční hra v podání ochotníků seskupených kolem Domečku Na Kopečku
a evang. farního sboru, 13:00 h - generálka

Domeček Na Kopečku

26. 12. 2019 17:00 Česká mše vánoční - koncertní provedení pastorální mše Kostel sv. Vavřince

26. 12. 2019 Štěpánský tajný výlet – 37. ročník, pěší výlet do 10 km, čas a místo odchodu bude upřesněn KČT Rumburk
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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


