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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 bu-
deme informovat o akcích, které
Dům kultury Střelnice bude pořádat
zejména v období květen až červen.

Nesmím ale také zapomenout
zmínit tradiční každoroční akci Rej
čarodějnic, která se v  areálu DK 
a DDM bude konat dne 30. 4. 2019.
Dva dny na to vystoupí na pódiu
domu kultury vokální seskupení
4TET. Tito gentlemani s cylindrem,
v  čele s  Jiřím Kornem, připravují
pro návštěvníky originální podíva-
nou. Milovníci opravdu skvělého
komediálního divadla by do domu
kultury měli zavítat dne 15. 5. 2019,
kdy uvedeme hru Můj nejlepší ka-
marád s  Alešem Hámou v  hlavní
roli. V červnu pak diváky čeká hravá
komedie Doktor v  nesnázích, ve
které se představí například paní
Dana Morávková či Miluše Bittne-
rová.

Na květen plánujeme promítání
několika válečných ilmů (viz nabídka
v sekci PŘIPRAVUJEME). 1. června
začneme s promítáním letního kina
v  rámci letošní akce RUMKULE
2019 (RUmburské KUlturní LÉto).
Mimo jiné v období květen a červen
proběhne v  domě kultury výstava
obrazů, návštěvníci budou mít mož-
nost si nechat otestovat zrak a zhléd-
nout divadelní představení Brejle,
pokračujeme v  cyklu Kavárna po-
hoda, čeká nás několik divadelních
představení pro děti, ilmová před-
stavení a mnohé další. 

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

Šárka Štruplová Růžičková

I letos se můžete těšit na každo-
roční akci Rej čarodějnic, která pro-
běhne v  Domě kultury Střelnice 
a v Domě dětí a mládeže Rumburk
dne 30. 4. 2019. 

V 15.00 hod. vystoupí v kinosále
DK dětský divadelní soubor Světlu-
šky na dlani s pohádkou o čaroděj-
nicích „Není čarodějka jako čaro-
dějka“.  Poté se již program přesouvá
do venkovního areálu DK Střelnice
Rumburk, kde bude od 15.30 zahájen
stánkový prodej a připraveny dětské
atrakce pro malé návštěvníky. Děti
si budou moci od 16.00 hod. zařádit,
zakouzlit a zasoutěžit s  Piškotem.
Ti větší jistě uvítají vystoupení Voxela,
folk – popového zpěváka a písnič-

REJ ČARODĚJNIC 2019
káře, který v  roce 2014 vydal své
debutové album „All Boom!“.  V le-
tošním roce vyrazí průvod čarodějnic
od DDM nově v  19.00 hodin. Po
jeho návratu k domu kultury zapálíme
vatru. Poté vystoupí Olympic w tribute
a na závěr akce rumburští hasiči
odpálí ohňostroj (cca ve 21.45 hod.). 

Akce Rej čarodějnic bude paralelně
probíhat také v  Domě dětí 
a mládeže Rumburk. DDM pro děti
připravuje zábavné hry a soutěže, sa-
lon Baby Jagy, taneční vystoupení
zájmových útvarů – aerobik, mažo-
retky Čiperky, stánky s občerstvením.
Proběhne rovněž volba deseti „Nej
Čarodějnic“ a vystoupí kapela Bene
tón. 
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OHLÉDNUTÍ 
ZA REPREZENTAČNÍM PLESEM

II. ročník Reprezentačního plesu
města Rumburk je za námi a my by-
chom chtěli poděkovat všem, kteří
se ho zúčastnili, či na něm vystupo-
vali. Atmosféra byla skvělá od samého
začátku. Welcome drink, který byl v
ceně vstupenky, snad přivítal každý
z návštěvníků s úsměvem. Moderá-
torem večera byl Bořek Slezáček,
který později svůj výkon doplnil také
o vlastní pěvecké vystoupení. Své
slovo si vzal v úvodu starosta města
Rumburku pan Kus, aby nás společně
s ředitelkou DK Rumburk paní Štru-
plovou a moderátorem na plese při-
vítali a ples zahájili. Poté se po pro-
fesionálním předtančení v podání
taneční školy SWAY vrhla většina
zúčastněných na parket a tančili
hned, jak měli možnost. To nám
udělalo velkou radost. Nechyběly
klasické české  dechovky, světové
standardy, dixieland, swing i popu-
lární hudba 60. – 90. let, včetně sou-
časných novinek světových i českých
autorů a interpretů. Bonus orchestr

potvrdil, že v jeho podání je to „to
pravé ořechové“. 

Hlavní hvězdy večera, zpěváci
Kamila Nývltová a Josef Vojtek, svým
vystoupením, složeným ze slavných
muzikálových melodií, přidaly na
výjimečnosti celé akci a můžeme ne-
kriticky tvrdit, že takto má vypadat
reprezentační ples. Nutno podotk-
nout, že si sami pochvalovali celý
čas strávený na půdě DK. Velmi záhy
si všechny tancechtivé podmanila
sympatická parta  THE ROCKSET
– World ROXETTE Tribute Band.
Ti potvrdili, že informace o „jedničce“
mezi Roxette tribute kapelami světa
byly opravdu na místě. Skladby jako
How Do You Do, Sleeping In My
Car nebo Dangerous přiváděly tančící
do varu. Ukázali, že mají ve svém
repertoáru také české interprety jako
Kamila Střihavku a jeho Zemi vzdá-
lenou. Z jejich projevu byla cítit čistá
radost. Ještě aby ne, když jsou členy
kapely matka, otec a dcera, a to se to
pak musí hrát!

Ředitelka domu kultury Střelnice
(samozřejmě spolu se zaměstnanci
DK) byla pověřena ze strany vedení
města k pořádání a organizaci měst-
ských slavností v nadcházejících le-
tech. Jednodenní slavnosti v příštích
4 letech budou vždy probíhat v Parku
rumburské vzpoury. 

V  těchto dnech již máme uza-
vřený program pro slavnosti letošní,
které se uskuteční dne 24. 8. 2019.
Prozatím můžeme prozradit, že se

PŘÍPRAVA SLAVNOSTÍ MĚSTA
RUMBURK 2019

nám podařilo domluvit koncert
Anny K. s kapelou, se svými hity
vystoupí kapela Argema, či „zno-
vuobjevení“ Lunetici… V parku po-
běží program od ranních hodin do
půlnoci, nebudou samozřejmě chybět
atrakce pro děti, stánkaři se širokým
prodejním sortimentem, a hlavně
vonícím a dobře chutnajícím ob-
čerstvením. Zapište si tedy sobotu
24. 8. 2019 do svých diářů a přijďte
si užít bohatý kulturní program. 

K celkové přátelské atmosféře
přispěl také fakt příznivých cen 
a losování cen. Kdo nevyhrál, jistě
si jako vzpomínku odnesl fotku 
z fotokoutku. Třeba ta fotograie dá
ve svých domovech příští rok při-
pomenout, že s koupí vstupenek na
III. reprezentační ples nemá smysl
otálet. I letos bylo beznadějně vy-
prodáno, což nás těší a za takový
zájem ještě jednou děkujeme. Pře-
konat tento ples bude jistě stát
spousty sil, ale zaměstnanci DK RBK

už připravují ten další a dle všeho
bude opět stát za to!

Kdo si chce atmosféru plesu při-
pomenout ještě jednou, může se po-
dívat na facebookové stránky DK,
kde je z něj zhotovený video záznam.
Na těchto stránkách se také dozvíme
o dalších připravovaných akcích,
kde se můžeme všichni opět potkat.
Co takhle na čarodějnicích 30. 4.,
kdy nás bude opět čekat bohatý pro-
gram a skvělá zábava? Těšíme se na
vás. Bez vás to prostě nejde. 

DIVADLO V RYTÍŘSKÉ
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RUMKULE 2019 – RUMBURSKÉ KULTURNÍ LÉTO
Pro léto 2019 pro vás Dům kul-

tury Střelnice opět připraví kulturní
večery v  zahradě DK. RUMKULE
2019 bude zaměřeno především na
promítání letního kina. Letní kino
jsme poprvé promítali na zeď DK
v  létě 2017, a protože si získalo
zájem veřejnosti, budeme v této čin-
nosti pokračovat i nadále. 

Zažijte neopakovatelnou atmo-
sféru letního kina v  zahradě DK.
Pod otevřenou oblohou pro vás bude
připraveno cca 150 míst k  sezení,
stánek s občerstvením a super ilmy
za symbolické vstupné (Kč 30,-).
Pro ty, kteří chtějí zažít pravou letní
atmosféru a nechtějí sedět na lavič-
kách, je zde samozřejmě možnost

přinést si vlastní deku a „usadit se“
přímo do trávy pod stromy.

V den konání akce bude v parku
DK pro návštěvníky vždy připravena
nabídka občerstvení (pivní stánek,
grill bar atd.). Doufáme, že i 3.
ročník této akce bude příjemným
kulturním zpestřením letního ob-
dobí. 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). 

V rámci akce RUMKULE 2019
proběhnou rovněž oslavy 155 let od
otevření nového objektu Střelnice,
který sloužil místním ostrostřelcům
(viz níže). 

Počátky místní střelecké společ-
nosti spadají hluboko do minulosti.
Rumburské lukostřelce povolával
k válečným službám již Hynek III.
Berka z  Dubé v  15. století. V  roce
1837 vzniká c. k. Privilegovaná stře-
lecká společnost. Pravidelná střelecká
klání se až do roku 1858 odehrávala

Oslavy 155 let Střelnice

ve staré střelnici poblíže Krásnolipské
ulice. První zmínky o stavbě nové
Střelnice pro místní „ostrostřelce“
sahají až do roku 1860, kdy společnost
získala pozemek pro novou Střelnici.
Slavnostní otevření se konalo 17. 7.
1864. V roce 1945 spolek střelců za-
nikl. Objekt začal nejprve využívat

Svaz československé mládeže. Střel-
nice byla v roce 1965 adaptována na
dům kultury a tomuto účelu slouží 
i dnes. (Zdroj: Smetana, J.: Rumburk.
Město v českém Nizozemí). 

V  letošním roce tedy vzpome-
neme 155 let od otevření objektu,
který původně sloužil místnímu stře-

leckému spolku a v  současné době
slouží občanům našeho města k se-
tkávání se v rámci nejrůznějších spo-
lečenských a kulturních akcí. A právě
na takovou akci si vás dovolujeme
pozvat dne 6. 7. 2019, kdy v zahradě
DK oslavíme tyto „kulaté narozeniny“
rumburského domu kultury. 
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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 ORDINA CE
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