
Vážení spoluobčané, 
dostává se vám do rukou první

výtisk nového občasníku KULISy
(Kulturní listy Střelnice), který vy-
dává Dům kultury Střelnice Rum-
burk. Úkolem tohoto plátku bude
zejména informovat občany Rum-
burku o kulturních akcích, které
dům kultury pro veřejnost připravuje,
podávat informace o dění v  DK,
ohlížet se za akcemi proběhlými.
Nechceme jen plnit vaše poštovní
schránky, nechceme nudit, chceme
jen informovat…

Ne všichni při pěší chůzi městem
čtete vývěsní plochy, ne všichni nav-
štěvujete naše webové stránky, ne
všichni čtete Rumburské noviny,
kde akce s časovým předstihem pro-
pagujeme a velmi často po hezkých
akcích slýchám, že někdo o nabíze-
ném programu nevěděl, informace
se k němu nedostala… Právě proto,
abychom měli možnost k  vám in-
formace o plánovaných pořadech
včas dostat, jsme se rozhodli vydávat
zhruba každé dva měsíce KULISy 
a zdarma je distribuovat do rum-
burských domácností. 

Zároveň se tímto omlouvám
všem, kteří o zprávy z Domu kultury
Střelnice nestojí, a přesto najdou
tento materiál ve svých schránkách.
Pevně věřím, že několik věrných
čtenářů si KULISy najdou a budou
tak plnit svůj účel – informovat ve-
řejnost o akcích, programech, před-
náškách, filmových a divadelních
titulech, koncertech, tanečních zá-
bavách, výstavách, plesech – zkrátka
o všem, co Dům kultury Střelnice,
jako jeden z největších poskytovatelů
kulturních a společenských služeb
v regionu organizuje.

Letošní městské slavnosti, které
se uskuteční dne 18. 8. 2018 (skoro
až magické datum, nemyslíte?)
v Parku Rumburské vzpoury, se po-
nesou v duchu motta: „Rumburk –
město s historií, město s romantikou,
město s budoucností…“. V progra-
mové nabídce dne se budou prolínat
romantizující dobové prvky se sou-
časnou moderní kulturou i s inter-
prety, jejichž sláva a renomé je na
poli české hudební scény teprve na
vzestupu. 

Ačkoliv letošní slavnosti a jejich
průběh ještě dolaďujeme, můžeme
již nyní prozradit hlavní program 
a účinkující. Slavnosti budou zahá-
jeny již v  10:00 hodin dopoledne, 
a to historickým průvodem z parku
na Lužické náměstí. Kulisou průvodu,
ke kterému tímto občany města
zveme, bude víření bubnů, dobová
hudba a provolávání herolda o stře-
dověkém městě Rumburk, přes které
vedly dávné kupecké stezky, karavany
obchodníků a bylo považováno za
město obchodu.

Dopolední program bude zamě-
řen především na děti. Po návratu
průvodu a vystoupení místních dět-
ských zájmových skupin se zaměříme
na rodiny s  dětmi – předškoláky.
Děti, které v září tohoto roku začnou
navštěvovat první třídu základní
školy, budou profesionálními umělci
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v rámci vystoupení dekorováni stuž-
kou a „pasováni“ na školáky. Parkem
se poté rozezní dobová hudba a po-
známe bujaré středověké tance, pro-
běhne ukázka palných zbraní.  Další
navazující pořad je opět určen pro
děti. Program kapely Pískomil se
vrací se vymyká běžným koncertům
pro děti, a  můžete si být jisti, že
jejich show bude nezapomenutelným
zážitkem nejen pro ně, ale i  pro
jejich rodiče. Pískomil se pyšní tím,
že tvoří mezigenerační zábavu.
Vtipné a originální texty, našlápnuté
písničky, barevné kostýmy a dobrá
práce s dětským publikem. 

V  odpoledních hodinách se na
hlavním i vedlejším pódiu budou

střídat známé stálice, ale i poměrně
noví interpreti české hudební scény.
Můžeme se těšit na hudební formaci
Queennie, dále na hudbu Pavla Do-
beše, vystoupení Markéty Konvič-
kové, hity Janka Ledeckého, skupiny
Atmo music a Poetika. Před půlnocí
se představí místní dívčí rocková
kapela Angelic Project.

V parku bude samozřejmě pro-
bíhat celodenní doprovodný pro-
gram, zejména formou interaktivní
zábavy. Návštěvníci se budou moci
zapojit do mnoha soutěží – střelba
z  luků, házení seker, podkovy, po-
znávání erbů, panovníků českých
zemí apod. Zároveň zde budou pro-
bíhat ukázky z dílny mistra mincéře,
fakírské a žonglérské kousky. Ti od-
vážnější si jistě budou chtít vyzkoušet
3G trenažér, ale určitě nás všechny
budou lákat dobroty z nabízeného
sortimentu občerstvení mnoha po-
skytovatelů stánkového prodeje. 

Zapište si datum 18. 8. 2018 do

kalendáře a přijďte si užít třetí srp-

novou sobotu do Parku Rumburské

vzpoury v rámci výročních měst-

ských slavností, jejichž program

v tomto roce připravuje Dům kul-

tury Střelnice Rumburk.

Šárka Štruplová Růžičková
ředitelka Domu kultury Střelnice

Rumburk

>> STRANA 2
Rumkule 2018

>> STRANA 3
Předplatné

>> STRANA 4
Inzerce l program DK na další období



STRANA 2                                                                             

Pro léto 2018 pro vás Dům kultury
Střelnice připraví kulturní večery
v  zahradě DK. RUMKULE 2018
bude zaměřeno především na pro-
mítání letního kina. Letní kino jsme
poprvé promítali na zeď DK v  létě
2017, a protože si získalo zájem ve-
řejnosti, budeme v této činnosti po-
kračovat i nadále. Zařazen bude 
i jeden hudební večer.

Zažijte neopakovatelnou atmo-
sféru letního kina v zahradě DK. Pod
otevřenou oblohou pro vás bude při-
praveno cca 150 míst k sezení, stánek
s občerstvením a super filmy za sym-
bolické vstupné (Kč 30,-). Pro ty,
kteří chtějí zažít pravou letní atmo-
sféru a nechtějí sedět na lavičkách,
je zde samozřejmě možnost přinést
si vlastní deku a „usadit se“ přímo
do trávy pod stromy.

Promítat budeme na zeď kultur-
ního domu. Přijďte všichni, kteří
máte rádi atmosféru letního kina 
a kterým nevadí, že jsme připravili
pouze „zjednodušenou alternativu“
venkovního amfiteátru. 

V den konání akce bude v parku
DK pro návštěvníky vždy připravena
nabídka občerstvení (pivní stánky,
grill bary atd.) a cca 150 míst k sezení.
Doufáme, že i 2. ročník této akce
bude příjemným kulturním zpestře-
ním letního období. Přijďte všichni,
kteří máte rádi atmosféru letních
open air akcí. 

V  den promítání letního kina
bude navíc v zahradě DK připraven
ohníček k opékání dobrot a k pří-
jemnému posezení u ohně (19:00 –
21:30). Vidlice na opékání máme,
limču a pivko pořídíte ve stánku,
kde bude možno zakoupit i buřtíka
k  opečení. U ohně posedíme, pří-
padně zahrajeme na kytaru (náv-
štěvníci s vlastní kytarou vítáni).

RUMKULE 2018 - Rumburské kulturní léto

2. 6.     22:00 kino

16. 6.    22:00 kino

30. 6.    22:00 kino

14. 7.    18:00 e Pix

            20:00 Michal David revival
            21:00 Oldies disco s DJ 
                       Michalem Tůmou

11. 8.              21:30 kino

25. 8.              21:00 kino

RUMKULE 2018 – termíny:

A
Je Vám víc jak 60?
Máte chuť se dále vzdělávat?

Připravujeme další cyklus

University třetího věku (U3V)
v Rumburku za podpory Domu kultury

B C
 606 648 616

 markusova@pc–vtp–rumburk.cz
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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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