
Vážení spoluobčané,
držíte v  rukou třetí výtisk ob-

časníku KULISy (Kulturní listy Střel-
nice), který vydává Dům kultury
Střelnice Rumburk. Úkolem těchto
novin je především informovat ob-
čany Rumburku o kulturních a spo-
lečenských akcích, které dům kultury
pro veřejnost připravuje.

Léto je již bohužel nenávratně
za námi a nyní se budeme těšit po-
hledem na krásně vybarvenou pod-
zimní přírodu. Pro sychravé večery,
které nás čekají, jsme připravili ši-
rokou nabídku akcí a věřím, že každý
z vás si v naší programové nabídce
může přijít na své. Ve středu 
12. září jsme zahájili divadelní sezónu
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Od června do srpna proběhla na
zahradě Domu kultury Střelnice
Rumburk akce s názvem RUMKULE
2018 (RUMburské KUlturní LÉto).
Akce byla zaměřena především na
promítání letního kina, které jsme
poprvé promítali již v  létě 2017.
Letní kino si získalo zájem veřejnosti
(průměrná návštěvnost byla 96 osob
- díky hezkému počasí a filmu Tátova
volha dorazilo v  sobotu 11. 8. 152
diváků!) a proto i v tomto roce jsme
v  nastoleném trendu pokračovali.
Letní večery jsme si užívali ve spo-
lečnosti českých filmů jako např.
Bajkeři, Hastrman, Bezva ženská na
krku. 

Nabídka byla rozšířena i o jeden
hudební večer, při kterém vystoupili
pod otevřenou oblohou Michal Da-
vid revival, místní chlapecká skupina
e Pix a do půlnoci proběhla oldies
diskotéka. Před některá promítání

Dne 6. 10. 2018 od 20:00 hodin
proběhne v Domě kultury Střelnice
Rumburk koncert skupiny Chinaski.
Jedná se o druhý velký koncert
v tomto roce, který DK na své půdě
zorganizoval, neboť již v  březnu
jsme měli možnost zažít neopako-
vatelnou atmosféru koncertu legen-
dární skupiny Olympic.

Jedna z nejúspěšnějších českých
skupin  Chinaski  vydala v květnu
2017 desáté studiové album  Není
nám do pláče. Nahrávku, která
vznikla v několika studiích na růz-

filmů jsme zařadili hudební vystou-
pení místních kapel, které nám če-
kání na film zpříjemnily svou ne-
vtíravou hudbou. Jednalo se 
o skupiny Plujem a P. R. T. Pokaždé
jsme v zahradě DK instalovali ohniště
a návštěvníci tak měli možnost po-
sedět u ohně a opéct si buřtíky.
Letní počasí se letos vydařilo, a tak
se na danou kulturní akci v zahradě
DK téměř vždy sešel poměrně vysoký
počet návštěvníků. Promítání letního
kina má svoji nezaměnitelnou atmo-
sféru a my jsme velmi rádi, že 
(ač v  provizorních podmínkách)
můžeme tento způsob kulturního
vyžití v Rumburku nabídnout. Chtěli
bychom poděkovat všem, kteří přišli,
zaplatili symbolické vstupné a večery
si užili. Zcela jistě se již nyní můžete
těšit na léto příští a na letní promítání,
které pro vás připravíme v  rámci
akce RUMKULE 2019. 

CHINASKI 
v Rumburku

ných místech světa, předznamenala
píseň Není nám do pláče a následoval
pak už z desky nejúspěšnější roz-
hlasový  singl roku 2017 Venku je
na nule. Aktuálně se v rádiích pro-
sazuje třetí singl z desky Potkal jsem
tě po letech. Kapela v roce 2017
odehrála největší halový mejdan 
v historii a na jaře 2018 se vydala za
svými fanoušky na malá kontaktní
pódia s koncertní klubovou verzí.
Teď vyrazí na podzimní turné a nám
se po více jak půlročním jednání
s managementem skupiny podařilo
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domluvit koncert u nás v  Rum-
burku.

Vstupenky za 490 Kč jsou na
stání a je možno je zakoupit přes

2018/2019. Dovolte, abych touto
cestou poděkovala všem předplati-
telům za to, že nám zachovávají věr-
nost a divadelní předplatné si v domě
kultury opět zakoupili. Říjnové di-
vadelní představení například slibuje
skvělou francouzskou komedii Di-
vadelní společnosti Háta v hlavních
rolích s A. Gondíkovou, I. Andrlo-
vou, M. Zounarem a dalšími. Na
nejmenší diváky myslí náš divadelní
ochotnický spolek, který na podzim
připravuje premiéru pohádky. Od
září bude mít možnost mládež nav-
štěvovat taneční kurzy, pro seniory
se po letní pauze vrací Kavárna po-
hoda (nedělní odpoledne s dechov-
kou), v říjnu budeme zahajovat kurz
pro seniory Vzdělávání pro život.
Začátkem října proběhne očekávaný
koncert jedné z nejúspěšnějších če-
ských kapel Chinaski. Budeme po-
kračovat v promítání dětských filmů
a pohádek za snížené ceny.

Nabídka a složení kulturního 
a společenského programu je
opravdu pestrá. Sledujte naše vývěsní
plochy, webové a facebookové
stránky, aby Vám žádná z akcí ne-
unikla. Těším se na naše společná
setkání.

společnost Ticketlive (www.ticket-
live.cz) a v Rumburku v CA Invia,,
Tř. 9. května 11 (platba pouze kar-
tou).
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Na podzimní sezónu připra-
vuje Dům kultury Střelnice řadu
kulturních akcí. 

V předprodeji jsou vstupenky
na hudební koncert skupiny Chi-
naski (6. 10. od 20.00 hod.) a na
zábavný pořad Zdeňka Izera –
Na plný coole (11. 10. od 19.00
hod.). 

Naplno se rozjela divadelní
sezóna. V úterý 2. 10. zavítá do
domu kultury Divadlo Karla
Čapka z Děčína, které nabídne
na malém prostoru kinosálu
představení Vražda sexem. Herci
místního divadelního souboru
DK Střelnice pilně dostudovávají
novinku pro nejmenší diváky
Jak to bylo s Růženkou. Premiéru
pohádky uvedou v sobotu 
13. 10. od 14.00 hodin. Na starší
diváky čekají poslední dvě před-
stavení komedie Proutník pod
pantoflem (22. 10. a 7. 11.). První
zářijové představení v rámci před-
platného zahájila komedie V Pa-

Podzim v domu kultury
říži bych tě nečekala, tatínku,
v hlavní roli s Petrem Nárožným.
Ve středu 17. 10. nás čeká další
francouzská komedie Divadelní
společnosti Háta Byt na inzerát.
Listopadové představení (29. 11.)
pak slibuje komedii Cravate Club
v mimořádném hereckém duelu
Martina Pechláta a Miroslava
Etzlera. 

S novým školním rokem za-
hájily další běh i pravidelné ta-
neční kurzy pro středoškoláky
pod vedením Jakuba Schneidera
z taneční školy SWAY. Chybět
nebude takzvaná prodloužená
lekce, ale ani závěrečný Věneček.
Učební semestr čeká také na
starší „žáky“. Ve čtvrtek 11. 10.
proběhne v prostorách DK slav-
nostní zahájení dopoledního vy-
učování kurzu pro seniory Vzdě-
lávání pro život.

Milovníci hudby si užijí pra-
videlná nedělní odpoledne při
tanci a poslechu dechové hudby

z cyklu Kavárna pohoda (21. 10.,
18. 11. a 16. 12. – v tento pro-
sincový termín došlo ke změně
kapely, plánovanou kapelu Měl-
ničanka nahradí Kyzivátova de-
chová hudba Libáň). Pro ty více
komornější připravuje DK na
neděli 14. 10. v prostorách rum-
burského Gymnázia slavnostní
koncert k 85. narozeninám Mi-
roslava Lošťáka, zakladatele 
a dlouholetého uměleckého ve-
doucího Rumburského komor-
ního orchestru. 

Také měsíc listopad nabídne
několik zajímavých tipů, včetně
vzdělávacích a poznávacích akcí.
Akce pro žáky posledních roč-
níků základních škol s názvem
Živá knihovna povolání a výstava
vzdělávání 2018 se poprvé usku-
teční pouze v jeden den, a to ve
čtvrtek 8. 11. od 8.30 do 17.00
hodin. Multimediální projekce
Himálajský úsměv v podání ces-

tovatele Karla Štěpánka přiblíží
14. 11. humornou podobou zá-
žitky z 10měsíční cesty po Nepálu 
a Indii. 

V sobotu 10. 11. od 19.30
hod. můžete s předstihem ochut-
nat letošní svatomartinská vína
na Svatomartinské taneční zábavě
e Best Of 60´- 80´. Jak název
napovídá, o hudební hity let mi-
nulých nebude nouze. Hostem
večera pak bude Elvis Presley
Revival Band.

Poslední listopadovou upou-
távkou je celorepubliková akce
Noc divadel, do které se dům
kultury stejně jako v loňském
roce zapojí svým kulturním pro-
gramem.  Noc divadel je součástí
evropského projektu European
eatre Night, který prezentuje
divadlo tvořivým způsobem 
v netradiční formě vždy třetí lis-
topadovou sobotu již od roku
2008.
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S další novinkou jsme začali v mě-
síci srpnu. Na základě poptávky ob-
čanů a po dohodě s paní Andreou
Bartůňkovou jsme přistoupili k or-
ganizaci burzy dámského oblečení.
První Rumburská dámská burza
proběhla v domě kultury 8. srpna
od 16:00 hodin a přilákala spoustu
zájemců o prodej oblečení, ale i
mnoho koupěchtivých zákazníků.
Dámy si akci pochvalovaly, prodaly
a za nízké ceny nakoupily oblečení,
které by jinak leželo nevyužité ve
skříních. Nepotřebným oblečením
bylo možno přispět do sbírky po-
užitého textilu na dobročinné účely.
Z této sbírky máme velikou radost,
protože oblečení může pomoci ně-
které ženě v nouzi.

BURzy
dámského a dětského 

OBLEčENí
Po vyhodnocení akce jsme došli

k závěru, že v tomto nastoleném
trendu budeme pokračovat i nadále
a vždy zhruba po 3 měsících dám-
skou burzu oblečení zorganizujeme.
Přítomné dámy rovněž vyjádřily
svůj zájem o burzu dětského oblečení
a zároveň se nám podařilo domluvit
první termín této akce, která se
uskuteční 26. září.

Máte-li doma spoustu hadříků,
které chcete poslat dál, neboť je již
nenosíte, vaše ratolesti z nich již
dávno vyrostly, pak oslovujeme právě
Vás. Nebo pokud potřebujete doplnit
šatník svůj či svého dítka o nové
kousky, pak sledujte naše vývěsní
plochy, FB a webové stránky, aby
vám termíny burz oblečení neunikly…
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ZDE JE MÍSTO 
PRO VAŠI 
REKLAMU

   5.10. JAMM SESSION
   6.10. CHINASKI 
           - Aer party
 11.10. ZDENĚK IZER 
           - Aer party
 12.10. FUNKY PARTY
 14.10. WWS+F.A.KING+DWTK
           +MERESIEW
 16.10. MANDAVA JAZZ FEST 
           - Chocofly

 19.10. OLDIES - KARIBIK
           + REGGAE
 20.10. ROXETTE REVIVAL 
            - www.rockset.cz 
PUBQUIZ - od 11.10. 
každých 14 dní - www.pubquiz.cz

Další program: www.nascene.cz

nebo Facebook - Bar na Scéně

Řádková inzerce

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.

MUDr. Simona Bukvová
GYNEKOLOGICKÁ ORDINACE


