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Vážení příznivci kultury,
dva měsíce opět uplynuly, a proto

přichází další číslo našeho občasníku
Kulisy.  V tomto výtisku vás budeme
informovat o akcích, které dům kul-
tury bude pořádat zejména v období
září až listopad.

Léto je již bohužel za námi 
a nyní se budeme těšit pohledem
na krásně vybarvenou podzimní
přírodu. Pro sychravé večery, které
nás čekají, jsme připravili širokou
nabídku akcí a věřím, že každý z vás
si v naší programové nabídce může
přijít na své. Od 18. září zahajujeme
divadelní sezónu 2019/2020. Ráda
bych touto cestou poděkovala všem
předplatitelům za to, že nám zacho-
vávají věrnost a divadelní předplatné
na další sezónu si opět zakoupili.
Od září bude mít možnost mládež
navštěvovat taneční kurzy, pro se-
niory se po letní pauze vrací Kavárna
pohoda (nedělní odpoledne s de-
chovkou), v říjnu budeme zahajovat
třetí semestr vzdělávacího kurzu pro
seniory Vzdělávání pro život. Bu-
deme pokračovat v promítání dět-
ských filmů za snížené ceny, nově
přidáme dopolední promítání (nejen)
pro seniory. Těší se na vás Divadelní
soubor DK, ale i Hraničář, dětský
dramatický soubor Světlušky a mnozí
další. Podzim přinese i koncerty. 
9. 11. v Kostele sv. Bartoloměje pro-
běhne koncert pěveckého dua Kchun,
který zpracovává Danteho Božskou
komedii, 15. 11. v DK vystoupí sku-
pina Poetika. V listopadu proběhne
také již tradiční Svatomartinská zá-
bava, zapojíme se opět do Noci di-
vadel.

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

Šárka Štruplová Růžičková

Pátek 15. 11. 2019 by si měl po-
znamenat do diáře každý fanoušek
živé hudby, protože nás čeká pestrý
večer se  třemi kapelami. Každá je
hudebně trochu jiná, takže se nudit
rozhodně nebudeme. Jako headliner
se představí pražská formace POE-
TIKA, které budou „předskakovat“
rumburští THE PIX, aby večer ukon-
čily hardrockové slečny z ANGELIC
PROJEKT.

Dveře DK Střelnice Rumburk se
otevřou v  19.00 hod. To již bude
všechno připraveno na „PIXÁKY“.
Ti svojí indie/popovou produkcí od-
startují hodinu po otevření domu.

KONCERTNÍ VEČER V DK

Všechny dostupné ohlasy říkají
vlastně to samé. Pozitivní energie,
pohlední a sympatičtí mladíci, velmi
milé hudební zjevení tady u nás na
severu. Uvidíme, kolik nových fa-
noušku THE PIX tento den získají
a jak dokáží nažhavit návštěvníky
na dalšího interpreta – POETIKU.

Jako mladá hudební skupina
POETIKA vystřelila v  roce 2016
svým debutovým singlem Zkouším
žít (na kanále youtube v tuto chvíli
5,8 mil. shlédnutí) a patřila mezi
nejhranější interprety tohoto roku.
Na úspěch prvního hitu navázala
kapela písní Každou vteřinou a prv-

Slovo ředitelky
ním albem Trinity (2017). Za zmíněný
rok byla Poetika nominována na
objev roku v anketě Český slavík. 
V roce 2018 odjela vyprodanou tour
s kapelou Mirai a poté další s rappe-
rem Lipo. Rok 2019 skupina odstar-
tovala svou první sólovou tour a mo-
mentálně pracuje na dalším, v pořadí
druhém albu. Proto se pravděpodobně
také dočkáme nových, ještě nevyda-
ných písní. Věříme, že následující
autogramiáda s kapelou dá tomuto
večeru hezkou „poetickou tečku“.

Nikoli hudební, protože nás bude
čekat ještě jedna, tentokrát o fous
tvrdší formace. Čtyřčlenná dívčí roc-
ková kapela, která hraje převážně
známé rockové písně, večer ukončí.
Zakladatelky jsou sestry Andělovy,
které udávají ten správný směr svými
kytarami. Úspěch mají nejen v našem
regionu, ale také na Moravě nebo
v  Německu, kde přes letošní léto
odehráli několik desítek koncertů.
Třeba i na motosrazech, kde hrají
pravidelně AC/DC, Nirvanu nebo
Marlina Mansona. Proto s  sebou
nebojte vzít třeba i rodiče, aby nám
ukázali, jak umí „zapařit“ a že stejně
jako hudba tady nemá jakýkoli projev
stáří šanci.

Cena vstupného je do 30. 9. pou-
hých 150 Kč, což nasvědčuje, že 
i návštěvnost bude velmi slušná. Ra-
ději neváhejte, pozvěte své blízké 
a společně si užijme tento nevšední
hudební večer. Tak ještě jednou kluci
a holky – v pátek 15. listopadu
v sedm hodin večer to všechno vy-
pukne! Těšíme se!

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

www.dkrumburk.cz
www.vstupenky
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Nejdříve nám dovolte poděkovat!
„Tomu nahoře“, že nám přichystal
skvělé počasí, technikům, moderá-
torovi, kapelám a hlavně vám, náv-
štěvníkům. Bylo vás opravdu dost 
a vytvořená energie nám dělala tu
největší radost. Jsme také nadšení,
jakým způsobem jste se postavili
k hlubšímu (vyššímu) cíli letošních
slavností. Dobrovolná sbírka na „ne-
mocného Járu“ přinesla krásnou
částku 27.460 Kč, která jemu a jeho
mamince udělala opravdovou radost.
Myslíme si, že i pocit dojetí nechyběl.
Výtěžek ze sbírky bude použit na
úhradu rehabilitačního pobytu, který
Jára tolik potřebuje. Nemůžeme také
opomenout poděkovat některým
stánkařům, kteří ze svých zisků
osobně do kasiček dali tisíce korun.

Vše odstartoval průvod TAM
TAM BATACUDA, který místním
občanům ve městě vystoupením
v ulicích dal najevo, že letošní slav-
nosti budou opravu výjimečné. Ryt-
mem a vyšperkovanou choreografií
nejednoho zvědavce dostali na od-
polední či večerní program.

Jejich bubenická show pokračo-
vala dál v  parku. Je obdivuhodné
sledovat, jakým způsobem se na pó-
diu dorozumívají a jak mění rytmy.
Děkujeme také Čiperkám z  DDM
Rumburk a Beruškám ze ZŠ Šluknov!
O budoucnost místních umělců se
nebojíme. Bylo velmi příjemné je
sledovat. I pro ně byli odměnou
KLAUNI Z BALÓNKOVA, kteří si
děti vysloveně „vzali do péče“ a za
odměnu obdarovávali balónky v růz-
ných podobách. Nechybělo ani tra-
diční pasování předškoláků. V tuto
chvíli již sedí ve školních lavicích.
Proto jim přejeme hodně úspěchů
a ať se ve škole líbí.

Hudební vystoupení zahájili svým
koncertem PLAVCI, kteří zavzpo-
mínali v  čele s  Honzou Vančurou
na celých 55 let svého působení na
české hudební scéně. Tato kapela
udělala radost divákům napříč ge-
neracemi.

A pak jsme se vrátili 20 let zpět!
Přijeli chlapci z  LUNETIC, kteří
mnohým z nás připomněli bezsta-
rostné náctileté období. Nechyběla
ani autogramiáda, která byla opravdu
nekončící. Mezi songy ONLY YOU
a nestárnoucí MÁMA člen kapely
Aleš excelentně opět připomněl le-
tošní motto a sbírku na Járu. Za ja-
kýkoli finanční dar se rozdávaly na-
fouknuté barevné balónky, které Aleš
za potlesku nás všech pustil a hádejte
kam – přece „Vzhůru k  výškám“.
Jsme přesvědčeni, že i poslední hit
„Ať je hudba tvůj lék“ pomohl na
dálku nejen Járovi, ale minimálně
potěšil všechny přítomné.

Mladší generaci udělal radost
VOJTA D – finalista soutěže Tvoje
tvář má známý hlas. Jeho song „Tady
mě máš“ si vzaly za své primárně
mladé slečny, které měly pocit, že
Vojta je tady jenom pro ně. Popravdě
tady byl pro všechny. Povedlo se to.

V 19.30 vystoupila ANNA K. se
svými hity, které okomentoval jeden
z  návštěvníků slovy: „Hele, já to
všechno znám z rádia a ani nevím,
že to zpívá zrovna ona.“ A asi nebyl
sám. Společným zpíváním rotovala
energie mezi pódiem a Annou tam
a zpět. Ta za to poděkovala a její
výkon byl lepší a lepší. Přejeme této
bývalé lyžařce jen to nejlepší a ať se
daří!

Středním proudem jsme pokra-
čovali vystoupením kapely AR-
GEMA. Věřili byste, že tato kapela

Slavnosti města Rumburk 2019
jsou za námi

V letošním roce jsme vzpomněli
155 let od otevření objektu, který
původně sloužil místnímu střelec-
kému spolku a v  současné době
slouží občanům našeho města k se-
tkávání se v  rámci nejrůznějších
společenských a kulturních akcí.
Dne 6. 7. 2019 v zahradě DK jsme
oslavili tyto „kulaté narozeniny“
rumburského domu kultury. 

Chceme tímto poděkovat všem,
kteří přišli a užili si s námi nádherné
počasí a program, který jsme při-
pravili. Bylo to vážně super odpo-
ledne a večer. Děkujeme také pso-
vodům z Aktivního psa Jiříkov za
ukázky výcviku psů, panu Pospíšilovi

Zhodnocení oslav 
155 let Střelnice

za zajištění dozoru u střelby ze vzdu-
chovek, Áje a Zdeňkovi za koníky,
panu Hajnému z Bio farmy Dolní
Křečany za ovečky, řediteli SRASu
za zapůjčení prostor a sportovního
vybavení pro soutěže a samozřejmě
všem místním účinkujícím, kteří se
postarali o kvalitní hudební program. 

Dům kultury je místem, kde se
mají naši občané setkávat v  rámci
nejrůznějších společenských, kul-
turních a vzdělávacích akcí. Oslavami
jsme vzdali hold tomuto prostoru,
oslavili jsme jeho „kulatiny“ a spo-
lečně zasadili památný strom, který
nám bude výročí 155 let našeho
kulturního „stánku“ připomínat. 

funguje již 37 let a vydala už 26 alb?
Proto její vystoupení bylo pestré, 
a i znalec mohl být překvapen vý-
běrem songů. Píseň „Jarošovský pi-
vovar“ rozezpíval všechny přítomné
a další „Tohle je ráj“ nám všem dal
znamenitě zapomenout na všechny
životní starosti. LUCIE revival zdařilý
den ukončila. To víte, refrény jako
„Sex je náš, Dělám pohyby nebo Med-
vídek z Bogoty“ máme všichni pod
kůží od nepaměti, a tak zpívali všichni.

Ještě jednou opravdu děkujeme!
Bez vás by to nešlo. Děkujeme za

Járu a za to, že nemyslíme všichni
jednom na sebe. Jsou tu tací, co naši
pomoc potřebují. Tento rok nám
ukázal, že podobné akce mají smysl
a my v  nich budeme pokračovat.
Proto se těšíme na další slavnosti
města Rumburk, které budou 15. 8.
2020. A pokud chcete vědět více 
a dříve než ostatní, dejte like na fa-
cebooku „Slavnosti města Rumburk“,
kde se dozvíte vše podstatné. Dě-
kujeme! Letošní slavnosti jsou pro
nás závazek na rok další, aby byly
ještě lepší!
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VZděláVání pRo žiVot je Zpět!
třetí semestr začíná již 3. 10. 2019

První říjnový čtvrtek v 8.00 hod.
bude zahájen další podzimní semestr
kurzu pro seniory v rámci programu
Vzdělávání pro život v Domě kultury
Střelnice.

První modul, který nás čeká,
bude velmi příjemný. Půjde o ces-
tování. Respektive o jeho radosti 
a úskalí. Nejprve si oživíme a uvě-
domíme fakta, která třeba už známe,
abychom pak hlavně mluvili o mož-
nostech dnešní doby a různých ná-
strojích, jak a kde si zařídit tu svoji
„nej dovolenou“, ten svůj „nej“ pobyt

nebo cestu. Samozřejmě se lektoři
budou snažit informace oživit ob-
razovými materiály, videosekvencemi
a vlastními zkušenostmi z cest, které
posbírali. Zastavíme se proto na ně-
kolika místech z Čech a Evropy, ale
třeba i dalekého světa. A protože
jsme všichni někde byli a máme
svoje zkušenosti, o zábavu a vlastní
poznatky nebude nouze.

Do kina jsme zvyklí chodit
hlavně po práci v  odpoledních či
večerních hodinách nebo o víken-
dech. V  DK jsme připravili jednu
malou změnu, kdy jednou měsíčně
připravíme navíc jedno dopolední
promítání, zpravidla od 10.00 hodin
a za zvýhodněnou cenu. Na měsíc
září to bude hudební komedie YES-
TERDAY, která, jak název napovídá,
je velmi úzce spojena s legendární
britskou kapelou THE BEATLES.
Její songy zní od začátku do konce.

Jedna z  recenzí na tento film
píše: „Je to veselé a pozitivní. Film,
u kterého se nemusíte namáhat pře-
mýšlet, jen si užívat písničky od
„Brouků z Liverpoolu“. A to 25. 9.
v  10.00 hod v  DK Střelnice Rum-
burk! Tak pozvěte kamarády, rodiče,
prarodiče a pojďte si udělat dopo-
ledne, které jsme u nás ještě nezažili.
Věřte, že po skončení filmu budete
řešit jen kam skočit na dobrý oběd,
aby ten hezký den pokračoval co
nejdéle. 

Na říjnové dopolední promítání
připravujeme nový český film Přes
prsty.

DOpOlEDNÍ
pROmÍTáNÍ

(nejen) 
pro seniory

V úvodu jsme zmínili „nástroje“,
které jsou možné využít na internetu.
Ale nezoufejte. Protože druhý modul
U3V bude „Výpočetní technika“ 
(3 termíny pro začátečníky a 3 ter-
míny pro pokročilé), je možné, že
si tyto nástroje budou moci studenti
vyzkoušet také v praxi.

Pokud stále ještě nejste přihlášeni
a máte chuť se dozvídat něco nového

a vzdělávat se, neváhejte. V  rámci
kurzu Vzdělávání pro život budete
mít možnost trávit smysluplně volný
čas, seznámit se s lidmi, získat nové
informace. Forma výuky bude před-
náškovým systémem. 

Více informací a registrace na
tel.: 606 648 616 nebo na marku-
sova@pc-vtp-rumburk.cz
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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

SVATOmARTINSKá TANEČNÍ TEpláKOVá ZáBAVA
Dům kultury Střelnice bude v lis-

topadu pořádat třetí ročník SVA-
TOMARTINSKÉ TANEČNÍ ZÁ-
BAVY. Letos se bude jednat o
„teplákovou párty“. Provětrejte skříně
a pokuste se najít tepláky, které vám
například v  80. letech tak slušely!
K tanci a poslechu zahraje skupina
Septima, jejíž repertoár zahrnuje
největší české i zahraniční hity od
60. let až po současnost. Super zábavu
zaručí i hosté večera. Nestárnoucího
Pepu Melena s hitem „Ne, pětku
ne“ jistě netřeba představovat. Čeká
nás i jedno „teplákové překvapení“. 

V průběhu večera bude možnost
zúčastnit se také degustace vín.
Každá „vyladěná“ tepláková souprava
bude stylově odměněna! Skvělé fotky
si budete moci odnést z fotokoutku,
který by na takové akci rozhodně
neměl chybět. Retro budou (jako
v letech minulých) i drinky, a přede-
vším jejich ceny. Určitě si ještě z loň-
ska pamatujete na červeného a ze-
leného Indiána…

Oblékněte tepláky a přijďte se
dne 8. listopadu pobavit s  přáteli,
zatančit si a zavzpomínat.




