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Na březen 2019 připravujeme 
II. ročník Reprezentačního plesu města
Rumburk. Tato významná společenská
událost dané plesové sezóny proběhne
v Domě kultury Střelnice dne 15. 3.
2019 od 20:00 hodin. Reprezentační
ples města Rumburk pořádá město
Rumburk a Dům kultury Střelnice.
Slavnostním večerem nás provede he-
rec, zpěvák a moderátor Bořek Slezá-
ček, který v  průběhu večera rovněž
vystoupí v rámci krátkého hudebního
vstupu. K  tanci a poslechu zahraje
kapela Bonus Orchestr (bonus pro
každého, kdo miluje živou a kvalitní
hudbu). V  širokém repertoáru této
hudební formace jsou skladby klasické
české dechovky, světové standardy, di-
xieland, swing i populární hudba 60.
– 90. let, včetně současných novinek
světových i českých autorů a interpretů.

Reprezentační ples města Rumburk
Mezi hlavní hosty večera budou jistě
patřit Josef Vojtek a Kamila Nývltová,
kteří pro nás připravují slavné muzi-
kálové melodie. Zábavu po půlnoci
rozproudí e RockSet – World Ro-
xette Tribute Band. Jedná se o „jed-
ničku“ mezi Roxette tribute kapelami
světa. Sklady jako How do you do,
Sleeping in my car jistě netřeba před-
stavovat. 

Návštěvníci budou mít možnost
odnést si z  večera fotograii z  foto-
koutku.  V ceně vstupného je zahrnut
welcome drink. Samozřejmostí budou
velmi příznivé ceny nápojů a pochutin
ze širokého sortimentu nabízeného
prostřednictvím obsluhy a barů v DK.
Předprodej vstupenek je možný
v Domě kultury Střelnice Rumburk,
na webových stránkách DK
(www.dkrumburk.cz) a v našich před-

prodejních místech. Další informace
k plesu získáte na telefonních číslech
730 894 500 a 734 313 302. Mediálním
partnerem plesu jsou Rádio HEY 
a Rumburské noviny.

Vážení spoluobčané,
předvánoční výtisk našeho občas-

níku si klade za cíl informovat vás 
o kulturních a společenských akcích,
které dům kultury na sklonku roku
starého a začátkem roku nového pro
veřejnost připravuje. Věřte, že akcí ne-
bude málo, a aby vám některá z nich
neunikla, přinášíme jejich přehled na
následujících stranách. 

Se začátkem podzimu (konkrétně
12. 10.) jsme v domě kultury zahájili
zimní kurz pro seniory v  programu
Vzdělávání pro život. Téměř 50 pos-
luchačů již několikrát zasedlo do našich
lavic a v rámci prvního přednáškového
cyklu se seznámili se zajímavostmi
našeho regionu. Od listopadu je čeká
další přednáškový cyklus na téma
„Bouřlivé 20. století“.

Tou největší a nejočekávanější akcí
v adventním čase v Rumburku bude
jistě již tradiční rozsvícení vánočního
stromu, které proběhne 1. 12. 2018 na
Lužickém náměstí. Kulturní a dopro-
vodný program bude myslet na všechny
věkové kategorie a my doufáme, že se
v Rumburku na náměstí opět setkáme
ve skvělé předvánoční atmosféře, za-
zpíváme si koledy a po společném od-
počítávání rozsvítíme stromek, který
nám budou sousední města závidět.  

V předvánočním čase budete mít
možnost navštívit některé adventně
laděné koncerty, na které bychom vás
v tomto čísle rádi nalákali.

I nadále sledujte naše vývěsní plo-
chy, webové a facebookové stránky.
Jménem všech zaměstnanců Domu
kultury Střelnice si vám dovoluji popřát
krásný adventní čas, klidné svátky 
a šťastný vstup do nového roku 2019.

Slovo ředitelky

Šárka Štruplová Růžičková
ředitelka Domu kultury Střelnice Rumburk
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I v tomto roce dům kultury při-
pravuje řadu předvánočně i vánočně
laděných kulturních a společenských
akcí. Jako první bychom mohli jme-
novat vánoční setkání s Františkem
Nedvědem a skupinou Tie Break.
Koncert, který nabídne klasické pís-
ničky jedinečného Františka Nedvěda
i dalších autorů, proběhne dne 
13. prosince od 19:00 hod. Program
v sobě ponese sváteční tóny advent-
ních a vánočních skladeb. 

Svoji možnost vystoupit v  DK
Střelnice dostane i mladý rumburský
rodák Marek Relich, který v současné
době působí na prknech divadla Hy-
bernia v Praze. V průběhu koncert-
ního večera uslyšíme nejznámější
písně české i zahraniční popové
scény, melodie z muzikálů a neopo-
meneme také čas vánoční.  Během
celého koncertu bude Marka do-
provázet klavíristka Moniky Abso-
lonové Nikol Davídková. Na jevišti
se vystřídá mnoho osobností, které
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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“. Také 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

vstupenek například na divadelní
představení, ilmová představení, či
koncerty, které v domě kultury plá-
nujeme na rok 2019. Přemluvte Je-
žíška, aby se na Střelnici zastavil a
přinesl vám i vašim blízkým dárkový
poukaz či vstupenku na některý
z připravovaných kulturních pořadů.
V případě zájmu o dárkový poukaz
nás kontaktujte na telefonním čísle
734 313 303. 

DáRKové PouKazy
– netradiční dárek z domu kultury 

Marek na své hudební cestě potkal,
ať už v muzikálech nebo v televizní
soutěži (Hlas ČeskoSlovenska) jako
třeba Hanka Křížková, Andrea Holá,
Patrik Malý a nebude chybět ani

rumburský dětský pěvecký sbor Tyr-
šovské zvonky.

Sekce vážné hudby bude zastou-
pena v rámci tradičního Vánočního
koncertu Rumburského komorního

orchestru, na který se můžete těšit
dne 22. 12. 2018. Přijďte si užít po-
hodovou předvánoční atmosféru
prostoupenou příjemnými kultur-
ními zážitky.

Předvánoční
koncerty v DK
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rk Dům kultury Střelnice Rumburk a Město Rumburk 
vás zvou na 

ZAHÁJENÍ ADVENTU
Sobota 1. 12. 2018 

Lužické náměstí 
Rumburk
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ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
13.30 Vystoupení kapely BeneTón z DDM Rumburk

14.00 CELESTÝNKA – živé vánoční koledy 

14.30 Vystoupení dětského pěveckého sboru Zpěváček 
 Rumburk za doprovodu kapely Celestýnka

15.10 Vystoupení sboru NTC Gymnázium Rumburk

15.30 Country Vánoce se skupinou POUTNÍCI

16.30 MAREK RELICH – rumburský rodák, finalista soutěže
 Hlas ČeskoSlovenska a sólista Divadla Hybernia

17.00 • Slavnostní slovo představitelů města 
 • SVĚTELNÁ SHOW – ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
 • Sabina Helikarová – vánoční písně
 • Vyhlášení vítěze 8. ročníku Rumburského štrúdlování
 a dražba vánočního štrúdlu – výtěžek bude věnován
 malému Tobiáškovi

17.45 kapela BOTOX –  JAN KOPEČNÝ (zpěvák, finalista
 soutěže Tvoje tvář má známý hlas),  
 PETR RYŠAVÝ (zpěvák, muzikálový herec)

DALŠÍ  AKCE:

9.00–15.00 h Městská knihovna Rumburk Den dětské knihy a adventní trhy
9.00–16.00 h Loreta Rumburk Výstava dětských betlémů. Miniatura
 loretánské kaple. Tvoření.

9.00–16.00 h Kostel sv. Vavřince v Rumburku Prohlídka klášterního betlému
 z roku 1922

10.00–16.00 h Muzeum Rumburk Řezbaření v muzeu – slavnostní zahájení 
 výstavy betlémů

15.00 h Lužické náměstí v Rumburku Rumburské štrúdlování
 – 8. ročník soutěže DDM Rumburk

Vánoční pošta – přineste si svá přáníčka pro Ježíška. 
Stačí napsat své tajné přání a vložit do nezalepené obálky spolu se 
známkou a zpáteční adresou a předat  vánočnímu pošťákovi.

Doprovodný program: živý betlém, adventní trhy

Moderátor Michal Tůma • Vstupné zdarma • Změna programu vyhrazena. Časy jednotlivých vystoupení jsou pouze orientační. Děkujeme za pochopení.

30. 11. 2018 17.00 h Adventní vazby s paní Kremsovou DDM Rumburk

1. 12. 2018
až 2. 2. 2019

Betlémy v rumburském muzeu
otvírací doba www.muzeumdc.cz

Muzeum Rumburk

1. 12. 2018
až 2. 2. 2019

9.00–16.00 h

úterý–sobota

Klášterní betlém z roku 1922
betlém o Vánocích: 26. 12. 14.00–17.00 h., 27. 12. a 28. 12. 14.00–16.00

Kostel sv. Vavřince v Rumburku

1. 12. 2018
až 2. 2. 2019

9.00–16.00 h

úterý–sobota

Dětské betlémy, výstava jesliček vyrobených dětmi z Rumburku a okolí Loreta Rumburk

4. 12. 2018 17.00–18.00 Předvánoční koncert varhanní, dechové a pěvecké třídy ZUŠ Rumburk Kostel sv. Vavřince v Rumburku

4. 12. 2018 18.00–19.00 Adventní pohádky, čtení Rosti Křivánka Loreta a Městská knihovna v Rumburku

5. 12. 2018 16.00 h Veřejná Mikulášská nadílka, 21. veřejná nadílka pro děti – DDM Rumburk Lužické náměstí v Rumburku

8. 12. 2018 15.00 h Advent na Kopečku, tradiční předvánoční akce pro celou rodinu.
Vánoční minitrhy s místními výrobky, koncert Jany Šte	 íčkové s výstavou

Domeček Na Kopečku

10. 12. 2018 15.00 h O vánočního kapra, soutěžní odpoledne pro členy ZÚ Rybáři DDM Rumburk

11. 12. 2018
a 18. 12. 2018

18.00–19.00 h Zimní večerní prohlídky Lorety Rumburk, komentované prohlídky při svíčkách
a s vůní svařeného vína. V prosinci s rorátními zpěvy.

Loreta Rumburk

12. 12. 2018 18.00 h Zastavte se na chvíli… aneb Česko zpívá koledy DDM Rumburk

13. 12. 2018 19.00 h Vánoční setkání – František Nedvěd a kapela Tie Break – koncert, který v sobě ponesek
sváteční tóny adventních a vánočních skladeb

DK Střelnice Rumburk

17. 12. 2018
až 21. 12. 2018

Oblečte své školy a školky…
návštěva vánočně vyzdobených škol a školek, DDM Rumburk

MŠ a ZŠ Rumburk

18. 12. 2018 15.00 h Vánoční dílnička, pro děti od 6 let DDM Rumburk

20. 12. 2018 16.00 h Vánoční turnaj v pinčesu DDM Rumburk

20. 12. 2018 16.00 h Vánoce pro Záchytné kotce – DDM Rumburk Ratio, 1. patro

20. 12. 2018 19.00 h Marek Relich a hosté – první velký koncert rumburského rodáka, vystoupí hosté – Hanka 
Křížková, Andrea Holá, Patrik Malý, dětský pěvecký sbor Tyršovské zvonky

DK Střelnice Rumburk

22. 12. 2018 17.00 h Vánoční koncert Rumburského komorního orchestru DK Střelnice Rumburk

23. 12. 2018 16.30 h Adventní koncert Tyršovských zvonků a Šenováčku, 
tradiční koncert dětských pěveckých sborů z Rumburku a Velkého Šenova

Kostel sv. Vavřince v Rumburku

24. 12. 2018 10.00–12.00 h Rozdávání Betlémského světla Loreta Rumburk

24. 12. 2018 15.00 h (Ne)tradiční vánoční hra v podání ochotníků seskupených kolem Domečku Na Kopečku 
a evangelického farního sboru,13.00 h – generálka

Domeček Na Kopečku

26. 12. 2018 Štěpánský tajný výlet – 36. ročník, pěší výlet do 10 km,
čas a místo odchodu bude upřesněn

KČT Rumburk

26. 12. 2018 17.00–18.00 h J. J. Ryba: Česká mše vánoční – koncertní provedení pastorální mše Kostel sv. Vavřince v Rumburku

A
D

V
E

N
T

 A
 V

Á
N

O
C

E
 2

0
1

8
V

 R
U

M
B

U
R

K
U



STRANA 4                                                                   Partneři DK

KULISy - vydavatel: Dům kultury Střelnice Rumburk, p.o. IČO: 00830682. Povoleno MKČR pod e. č. E 23250. Adresa redakce: SNP 484/29, 408 01
Rumburk. E-mail: info@dkrumburk.cz. Webové stránky: www.dkrumburk.cz, www.vstupenkyrumburk.cz. Tel.: 412 332 158. Redakce a příjem
inzerce: Mgr. Šárka Štruplová Růžičková, MBA; Ing. Michaela Dohnalová. Graická úprava a tisk (4 800 kusů): SOŠ mediální graiky 
a polygraie Rumburk. 

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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