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Kalendárium 
 březen 2016 

 

 

 

 

 
z nabídky akcí kulturních, školských a 

volnočasových zařízení  

sestavilo a vydává                                                                     

Městské informační centrum 
 

Městské knihovny Orlová,  

příspěvková organizace 

Masarykova třída 1324, 735 14  

Orlová-Lutyně 

Tel.: 596 511 306,  

e-mail: mic@knihovna-orlova.cz, 

www.knihovna-orlova.cz 

Kalendárium na  

www.knihovna-orlova.cz v sekci  

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 

 

Platnost každé akce doporučujeme ověřit 

telefonicky u pořadatele 
 

 

 

Pořadatelé jednotlivých akcí si 

vyhrazují právo na změnu. MIC za 

případné změny neručí. 

 

Materiály zasílejte na email 

mic@knihovna-orlova.cz 

uzávěrka na duben 2016   

pondělí 14.3.2016 
 

 

Orlová 2016 

 

Významné orlovské 

společenské, kulturní a 

sportovní akce připravované 

na rok 2016  

 

 
3.5.  Běh osvobození 

27.5. Festival národnostních kultur 

28.5. Den města Orlové 

1.6. Den dětí 

25.6. Orlovský jarmark 

23.7.Gulášfest 

27.8. Rocktherapy 

18.9. Běh za zdravím 

5.10. Plavecká soutěž měst 

3. -4.11. Výstava spolkové a klubové činnosti 

 

 
 

 

 

 

 

 

Z obsahu: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dům kultury města Orlové                  2-6 2-62-6 2   2-                                               Městská knihovna 6 -8                                                            

Městská knihovna Orlová                    6-9 4 9 

MIC                                                         9  9-10 

Muzeum Těšínska                                         10                                    

Dům dětí a mládeže                                      11 11 

YMCA                                                          12 11  

ZUŠ J.R.Míši                                                12 12 

KinoO- letáček                                             13 13                                               

Futra – letáček                                              14 14 

 

 

                                   

 

 

                                                                

kulturní, společenské a sportovní 

akce konané v Orlové 

http://www.knihovna-orlova.cz/
http://www.knihovna-orlova.cz/
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Dům kultury města Orlové,  

příspěvková organizace                    
 

5.3.2016    14:00 hodin                                                                                     

ZAHRÁDKÁŘSKÁ UNIVERZITA 

„Co ještě nevíte o oku a dosud jste 

neměli příležitost se zeptat“  
Pořadatel: ZO ČZS osada 1, Orlová  

ve spolupráci s DKMO 

Přednášející: MUDr. Halina Ligocká 

Informace: tel: 596 511 661 

www.dkorlova.cz                                                                          

Orlová-Lutyně, DKMO 

 

7.3.2016    15:00 hodin                                                                                     

SENIOR KLUB 
Pořadatel: Klub seniorů Orlová - Lutyně 

Informace: tel: 596 511 661 

www.dkorlova.cz                                                                         

Vstupné: zdarma  

Orlová-Lutyně, DKMO, velký sál 

 

11.3.2016    19:00 hodin                                                                                     

ZÁVĚREČNÁ KURZU 

SPOLEČENSKÉHO TANCE PRO 

POKROČILÉ 
Kurz společenského tance pro pokročilé. 

Pro kurzisty i širokou veřejnost. 

Pořadatel: DKMO 

Informace: tel: 596 511 661 

www.dkorlova.cz                                                                          

Vstupné: 100,- Kč, předprodej 

vstupenek od 25.2.2016 

Orlová-Lutyně, DKMO, velký sál 

    

11.3. 2016     19:00 hodin      

ZLATOVLÁSKA 

Divadelní představení - Těšínské 

divadlo – česká scéna 

Josef Kainar – Leszek Wronka  
Ruku na srdce - kdo z nás si dnes udělá 

čas na to, sednout si a zasnít se. Snění 

jakoby v dnešní uspěchané době nebylo 

žádoucí, přestože je součástí rozvoje 

lidské osobnosti. Proto se snažíme, čas 

od času, zařadit do našeho repertoáru 

pohádku pro děti i dospělé. Dříve  

se tomu říkalo rodinné představení.  

Ve škole nám říkávali, že v dobré 

pohádce zvítězí dobro nad zlem,  

ale zapomněli dodat, že důležitou 

součástí pohádky je naděje. Naděje  

a víra v to, že budu-li se snažit být lepší, 

bude se lepšit svět okolo nás.Tentokrát 

jsme vybrali klasickou pohádku 

Zlatovláska a doufáme, že Vás potěší  

a pohladí po duši. 

Prodej vstupenek pro širokou veřejnost 

v pokladně DKMO pouze 1 hodinu před 

představením.                                    

Informace: tel: 596 511 661   
www.dkorlova.cz                              

Vstupné: 130,- Kč, studenti 100,- Kč 

Orlová-Lutyně, DKMO, divadelní sál  

 

12.3.2016    14:00 hodin                                                                                     

ZAHRÁDKÁŘSKÁ UNIVERZITA 
„Pěstování ovocných dřevin“ 

Pořadatel: ZO ČZS osada 1, Orlová  

ve spolupráci s DKMO 

Přednášející: Ing. Vladislav Samek 

Informace: tel: 596 511 661 

www.dkorlova.cz                                                                          

Orlová-Lutyně, DKMO 

 

12.3.2016   19:00 hodin                                                                                    

HOKEJOVÝ PLES 
Program plesu – Kapela SAGAR, 

vystoupení taneční skupiny Berušky 

z Dolní Lutyně, TK DOMINO  

a orientální tanečnice Latifah  

– několikanásobná mistryně ČR. 

V ceně vstupenky je večeře + pro 

každého bude připraveno malé 

občerstvení u stolu. 

Informace: tel: 603 470 606 

www.dkorlova.cz 

Vstupné: 400,- Kč z každé vstupenky 

jde 50,- Kč na konto ORLÍK pro malé 

hokejisty. 

http://www.sweb.cz/9.pscentrum.orlova.cz
http://www.sweb.cz/9.pscentrum.orlova.cz
http://www.sweb.cz/9.pscentrum.orlova.cz
http://www.sweb.cz/9.pscentrum.orlova.cz
http://www.sweb.cz/9.pscentrum.orlova.cz
http://www.sweb.cz/9.pscentrum.orlova.cz
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Předprodej: sekretariát HC Orlová  

– po telefonní domluvě s p. Pavlátovou 

603 470 606 a recepce DKMO. 

Orlová-Lutyně, DKMO, velký sál 

 

17.3.2016     10:00 hodin                                                                                                                                                                                       

O NEPOSEDNÉ POMLÁZCE 

Divadelní představení pro  

MŠ, I. st. ZŠ a veřejnost 

 Liduščino divadlo – Roztoky u Prahy 

Klasická činohra s bohatým dějem  

a lidovými písničkami na téma 

velikonočních zvyků. Děti  

se v činoherním představení seznámí 

s podstatou oslavy Velikonoc. Uslyší 

řadu velikonočních koled, jarních 

básniček i písniček. Humorně laděný 

příběh se odehrává jednoho jarního 

odpoledne, kdy současný mladík Honza 

usne na louce za vsí. Najednou se ocitne 

v době, kterou znal jen z vyprávění 

prababiček. Potká hospodyni, která 

právě chystá všechno na oslavu svátků 

jara – Velikonoc. Honza v chaloupce 

zůstane. Spřátelí se s toulavou ovečkou. 

Ovečka Honzíka o Velkém pátku zavede 

do lesa ke kouzelné skále… Copak ho 

asi čeká za překvapení? 

Nakonec Honza přemýšlí, jestli zůstane 

v chaloupce, kde se mu líbí, nebo jestli 

se vrátí zpátky do současnosti a hlavně 

k mamince.  

Pohádka skončí podle toho, co si diváci 

sami vyberou… 

Představení v délce: 60 min 

Informace: tel: 596 511 661  

www.dkorlova.cz 

Vstupné: 50,- Kč 

Orlová-Lutyně, DKMO, divadelní sál 

 

 

 

 

18.3.2016   9:00 – 17:00 hodin                                                                                    

VELIKONOČNÍ JARMARK 

S FARMÁŘSKÝM TRHEM 
Srdečně zveme všechny občany 

k nákupu tradičního velikonočního 

zboží, kraslic, karabáčů, keramiky, 

farmářských výrobků, rukodělných 

výrobků – zdobení velikonočních 

vajíček apod. … 

Pořadatel: DKMO ve spolupráci  

se Slezským rynkem 

Zájemci o prodej kontaktujte p. Kratinu 

nebo p. Malysze 602 576 656 

Informace: tel: 596 511 661  

www.dkorlova.cz 

Vstupné: zdarma 

Orlová-Lutyně, Náměstí 28.října 

 

19.3.2016   15:00 hodin                                                                                    

EXPEDIČNÍ KAMERA 

Filmový festival s přednáškou 

Od 15:00 hodin 

Odpolední pásmo filmů – expedice, 

skály, jeskyně, divočina, dobrodružství, 

odvaha… 

Přednáška Martina Ryzi – na téma 

„Expedice napříč Arménií a Gruzií“. 

Od 20:30 hodin 

„Trabantem do posledního dechu“¨ 

český dokument 
Informace: tel: 596 511 661 

www.dkorlova.cz 

Vstupné: 50,- Kč expediční kamera 

s přednáškou, 100,- Kč expediční 

kamera s přednáškou + dokument, 

80,- Kč pouze dokument 

Vstupenky v předprodeji v DKMO  

od 25.2.2016 

Orlová-Lutyně, DKMO, divadelní sál 

 

 

 

 

 

 

http://www.sweb.cz/9.pscentrum.orlova.cz
http://www.sweb.cz/9.pscentrum.orlova.cz
http://www.sweb.cz/9.pscentrum.orlova.cz
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21.3.2016     19:00 hodin 

DO LOŽNICE VSTUPUJTE 

JEDNOTLIVĚ 

Divadelní představení - Divadelní 

společnost Háta – Olgy Želenské 

I prostorná exkluzivní ložnice s velikou 

kruhovou postelí může být náhle těsná… 

Přesně takové „převýšení poptávky  

nad kapacitou“ nastane v bláznivé 

komedii známých anglických dramatiků. 

Obsazení:  

Joanna Markhamová >> Mahulena 

Bočanová - Kamila Špráchalová 

Philip Markham >> Lukáš Vaculík 

Henry Lodge >> Pavel Nečas - Martin 

Zounar 

Linda Lodgová >> Monika Absolonová 

- Adéla Gondíková - Kateřina Lojdová 

Silke Hauserová >> Jana Birgusová - 

Sandra Černodrinská 

Alistair Spenlow >> Filip Tomsa 

Walter Pangbourne >> Zbyšek 

Pantůček - Martin Sobotka 

Olivie Harriet Smithová >> Ivana 

Andrlová - Olga Želenská 

Slečna Wilkinsová >> Jana 

Zenáhlíková - Vlasta Žehrová 

Informace: tel: 596 511 661 

www.dkorlova.cz 

Vstupné: 320,- / 340,- / 360,- Kč 

VYPRODÁNO! 
Orlová-Lutyně, DKMO, divadelní sál 

 

22.3.2016   18:00 hodin                                                                                    

JÓGA 
Tříměsíční kurz obsahuje 10 lekcí  

a probíhá každé úterý mimo svátky. 

Zahájení: 22.3.2016 od 18:00 

Nutná je vlastní karimatka. 

Informace: tel: 596 511 661 

www.dkorlova.cz 

Kurzovné: 400,- Kč splatné nejpozději 

k první lekci 
Orlová-Lutyně, DKMO, velký sál 

 

30.3. – 1.4.2016    

2. LIDOVÝ ROK 
Projekt pro vybrané žáky 3. – 4. tříd 

všech orlovských ZŠ, kde se děti 

seznámí v pracovních dílnách s životem 

našich předků. Své znalosti a dovednosti 

budou prezentovat v pátečním programu 

pro své spolužáky, kde vystoupí 

společně s DFS Olšinka z Orlové  

a Kloboučánek ze Vsetína.  

Celý projekt bude doprovázet výstava 

krojů, věcí denní potřeby a výrobků 

frekventantů. 

30. a 31.3. / Pracovní dílny 

Náplň činnosti dílen: 

1) Taneční dílna – pohybová a 

taneční rozcvička, základní 

kroky a nácvik jednoduchého 

tance z Orlové. 

2) Život našich předků – děti se 

seznámí se základním 

zvykoslovím během lidového 

roku. 

3) Pěvecká dílna – hlasová 

rozcvička, nácvik jednoduché 

písně svázané s tancem, který 

se budou děti učit. 

4) Krojová dílna – seznámí děti 

s oděvem našich předků, 

bydlením a věcmi denní 

potřeby 

5) Výtvarná dílna – lidový 

výrobek 

1.4.2016 / Vystoupení pro školy 

Pořádá DNS Olšinka ve spolupráci  

s DKMO 

Informace: tel: 596 511 661 

www.dkorlova.cz 

Orlová-Lutyně, DKMO 

 

 

 

 

 

http://www.sweb.cz/9.pscentrum.orlova.cz
http://www.sweb.cz/9.pscentrum.orlova.cz
http://www.sweb.cz/9.pscentrum.orlova.cz
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30.3. 2016     18:00 hodin      

ZŁOTOWŁOSA 

Divadelní představení - Těšínské 

divadlo – polská scéna 

Josef Kainar – Leszek Wronka  
To historia Jasia, królewskiego sługi, 

który posiadł przypadkiem cudowną 

zdolność rozumienia mowy zwierząt  

i komunikowania się z nimi.  Kiedy 

dowiaduje się o grożących im 

niebezpieczeństwach, ratuje swoich 

przyjaciół (mrówki, ryby, ptaki)   

z opresji. Zwierzęta z wdzięczności  

za okazaną pomoc prowadzą Janka  

do tajemniczej królewny Złotowłosej.  

W tym spektaklu, jak to w baśniach 

bywa, dobroć i szlachetność zostaną 

nagrodzone, a zło i chciwość ukarane. 

Przedstawienie muzyczne Sceny 

Polskiej na pewno z przyjemnością 

obejrzą widzowie duzi i mali. 

Prodej vstupenek pro širokou veřejnost 

v pokladně DKMO pouze 1 hodinu před 

představením.                                    

Informace: tel: 596 511 661   
www.dkorlova.cz                              

Vstupné: 130,- Kč, studenti 100,- Kč 

Orlová-Lutyně, DKMO, divadelní sál  

 

 

Výstavy: 
 

14.3. – 18.3.2016  9:00 – 18:00 hodin                                                                                     

TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ 

VÝSTAVA SE SOUTĚŽÍ 

 „O NEJHEZČÍ KRASLICI“ 

Velikonoční kraslice, karabáče, ozdoby, 

dárky, ubrusy a prostírání, věnce a jiné 

velikonoční dekorace. Využijte tuto 

příležitost a podělte se s druhými  

o radost a originalitu vlastnoručně 

vytvořené práce. 

V pátek 18.3.2016 bude výstava 

rozšířena o zdobení kraslic s dětmi. 

Svou účast na výstavě NAHLASTE 

NEJPOZDĚJI DO 10.3.2016 paní 

Herdové, tel.: 596 512 945,  

e-mail: dkmo.bara@email.cz 

Výrobky do soutěže prosíme dodat  

do 10.3.2016 (označené jmenovkami). 

Pořadatel: DKMO 

Informace: tel: 596 511 661 

www.dkorlova.cz 

Vstupné: dobrovolné 

Orlová-Lutyně, DKMO, galerie 

 
24.3. – 30.4.2016   

VÝSTAVA STANISLAVA 

KOLÍBALA 

Prof. ak. soch. Stanislav Kolíbal, 

výtvarník a sochař, který se narodil  

11. prosince 1925 v Orlové. Působil jako 

profesor na Akademii výtvarných umění 

v Praze v ateliéru socha – instalace. Řadí 

se k významným představitelům českého 

konceptuálníhoumění umění. Dne 

28.října 2005 převzal od prezidenta 

Václava Klause státní vyznamenání 

Medaile Za zásluhy. Mezi některá z jeho 

známých děl patří např. reliéfní zeď 

československého velvyslanectví 

v Londýně či pankrácké předmostí 

Nuselského mostu. Dne 24.3.2016 bude 

panu Stanislavu Kolíbalovi uděleno 

čestné občanství města Orlové.  

Vernisáž výstavy: 24.3.2016 v 17:00 

hodin v Galerii DKMO. 

Informace: tel: 596 511 661 

www.dkorlova.cz 

Vstupné: zdarma 

Orlová-Lutyně, DKMO, galerie 

 
Otevřeno: 

od pondělí do pátku 9:00 – 18:00 hodin,  

v sobotu od 9:00 – 20:00 hodin,  

v neděli od 13:00 – 19:00 hodin. 

 

 

 

http://www.sweb.cz/9.pscentrum.orlova.cz
mailto:dkmo.bara@email.cz
http://www.sweb.cz/9.pscentrum.orlova.cz
http://www.sweb.cz/9.pscentrum.orlova.cz
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DKMO připravuje: 

 
2.4.2016    18:00 hodin                                                                                     

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 

„STAROSTOU ZA ZÁSLUHY“  

Ochotnický soubor KOS z Velkých 

Karlovic 

Námět Václav Kliment Klicpera,  

textově upravila Ivanka Foralová. 

Veselohra pojednává o volbě starosty 

v městečku, kde kromě zásluh hrají roli 

intriky a lidská hloupost. Hra  

se odehrává v první polovině minulého 

století. V městečku jednoho panství má 

být jmenován starosta. O úřad starosty 

se mohou uchazeči přhlásit formou 

dopisu, ve kterém uvedou své zásluhy  

o rozvoj městečka. Úřední knížecí 

komise pak rozhodne, který z nich  

si místo starosty zaslouží. Zájemci jsou 

zatím čtyři nejbohatší „podnikatelé“ 

v městečku. Všechny podporuje různými 

intrikami a podplácením manželka 

knížecího správce, která chce  

za budoucího starostu provdat dceru. 

Pořadatel: DKMO 

Informace: tel: 596 511 661 

www.dkorlova.cz                                                                          

Vstupné: 100,- Kč předprodej 

vstupenek od 14.3.2016 

Orlová-Lutyně, DKMO, velký sál 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Městská knihovna Orlová,                                                     

příspěvková organizace                                                                                                                                                                      
 

NOVINKA – PŮJČOVÁNÍ 

HLAVOLAMŮ 

Velký čtenářský ohlas 

zaznamenalo půjčování 

deskových her. Proto jsme se rozhodli 

nabídku her rozšířit a v březnu našim 

čtenářům nabídneme k zapůjčení velký 

výběr hlavolamů. 

 

NOVINKA – INFORMAČNÍ 

STŘEDY V KNIHOVNĚ 

Informační středy zavádíme od března  

a jsou určeny pro nové čtenáře,  

ale i pro všechny ostatní zájemce. 

Každou první středu v měsíci se dozvíte 

vše, co potřebujete o knihovně vědět. 

Seznámíte se s katalogem knihovny,  

on-line službami a najdeme i prostor pro 

vaše dotazy. 

Jediné co musíte udělat, je rezervace  

2 dny předem na emailu: 

knihovna@knihovna-orlova.cz nebo  

na tel. 596 522 449 

 

 

Jarní prázdniny v knihovně: 

 
29.2., 1.3., 3.3., 4.3.2016     10:00 hodin 

JAK AKTIVNĚ TRÁVIT JARNÍ 

PRÁZDNINY? 

Oddělení pro děti a mládež připravuje 

program na téma Zábavné detektivní 

pátrání s inspektorem Hopkinsem,  

kdy budou děti pomocí tajenek řešit 

detektivní případy, např. vyloupeného 

bankomatu, ukradené vzácné knihy nebo 

ztraceného pokladu… 

Akce je vhodná pro děti od 9 let. 

Informace: Sztwiertniová Anna 

tel: 596 522 449 

Vstupné: zdarma  

Orlová-Lutyně,  MěK, přednáškový sál 

http://www.sweb.cz/9.pscentrum.orlova.cz
mailto:knihovna@knihovna-orlova.cz
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1.3.2016     9:00 hodin  

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 

Nenechme mozek zahálet! Cvičení  

pro lepší paměť zábavnou formou. 

Přednáší: PhDr. Mgr. Hana Vavříková 

Informace: Jaroschová Taťána  

tel: 596 522 449 

Vstupné: 100,- Kč/celý cyklus,  

30,- Kč/ 1 lekce. 
Orlová-Lutyně,  MěK, přednáškový sál 

 

1.3.2016     16:00 hodin  

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 

Městská knihovna Orlová ve spolupráci 

s Ostravskou univerzitou, katedrou 

sociální geografie a regionálního 

rozvoje, pořádá 2. semestr U3V. 

Jen pro přihlášené nebo po předchozí  

telefonické domluvě. 

Téma: Rozmanitost křesťanství 

Přednáší: prof. RNDr. Vladimír Baar, 

CSc. 

Informace: Gavelčíková Pavla  

tel: 596 522 449 

Orlová-Lutyně,  MěK, přednáškový sál 

 

10.3.2016     15:00 hodin  

KOMPLEXNÍ DOJMOVÉ ZNAKY 

PÍSMA 

Univerzita volného času 

Grafologie 
V této části bude vysvětleno utváření 

dojmu z písmového obrazu a jeho úskalí. 

Posluchači se naučí posuzovat pohyb  

a formu v rukopise, jejich vzájemný 

vztah a z něho vyvozovat tzv. fixace. 

Dále půjde o rytmus psacího pohybu,  

ale i rytmus formy nebo členění. Mezi 

výše uvedené znaky patří také 

individuálnost a harmoničnost rukopisu. 

Na ukázkách bude doloženo, jak je 

posoudit a co z nich vyplývá. 

Přednáší: Mgr. Jana Molnárová 

Informace: Gavelčíková Pavla  

tel: 596 522 449 

Vstupné: zdarma 

Orlová-Lutyně,  MěK, přednáškový sál 

 

15.3.2016     9:00 hodin  

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 

Nenechme mozek zahálet! Cvičení  

pro lepší paměť zábavnou formou. 

Přednáší: PhDr. Mgr. Hana Vavříková 

Informace: Jaroschová Taťána  

tel: 596 522 449 

Vstupné: 100,- kč/celý cyklus,  

30,- Kč/ 1 lekce. 
Orlová-Lutyně,  MěK, přednáškový sál 

 

15.3.2016     16:00 hodin  

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 

Městská knihovna Orlová ve spolupráci 

s Ostravskou univerzitou, katedrou 

sociální geografie a regionálního 

rozvoje, pořádá 2. semestr U3V. 

Jen pro přihlášené nebo po předchozí  

telefonické domluvě. 

Téma: Světové zemědělství a rybolov 

Přednáší: RNDr., Ph.D. Petr Žufan 

Informace: Gavelčíková Pavla  

tel: 596 522 449 

Orlová-Lutyně,  MěK, přednáškový sál 

 

17.3.2016     16:00 hodin  

OTAZNÍKY KOLEM SMRTI JANA 

MASARYKA 

Kolem smrti populárního politika  

se dodnes vnáší celá řada otazníků. 

Historik Jiří Řezník ve své knize 

nazvané „Kdy opravdu zemřel Jan 

Masaryk“ shromáždil šokující,  

ale logické obrazové a důkazní 

materiály. Sám autor této knihy bude o 

události osobně vypravovat. 

Informace: Gavelčíková Pavla 

tel: 596 522 449 

Vstupné: zdarma  

Orlová-Lutyně,  MěK, přednáškový sál 
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22.3.2016    15:00 hodin  

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ 

Jak si zachovat zdraví a vitalitu  

i ve vyšším věku 
Přednáší: Kamil Wierzgoń 

Informace: Jaroschová Taťána  

tel: 596 522 449 

Vstupné: zdarma 

Orlová-Lutyně,  MěK, přednáškový sál 

 

23.3.2016     9:00 – 17:00 hodin  

PRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH 

Každoroční prodej vyřazených knih  

je opět tady. Přijďte si vybrat něco 

pěkného ke čtení do našeho stánku. 

Informace: MěK Orlová, 

tel: 596 522 449 

Orlová-Lutyně,  stánek před MěK  

 

24.3.2016    9:30 hodin  

SETKÁVÁNÍ U RUČNÍCH PRACÍ 

Pletené bytové dekorace 
Na workshop si doneste pletací jehlice  

a klubíčka vlny. 

Informace: Heczková Lenka  

tel: 596 522 449 

Vstupné: zdarma 

Orlová-Lutyně,  MěK, přednáškový sál 

 

24.3.2016     10:00 hodin  

NÁPADY NA JARO 

Děti si mohou zpříjemnit čekání  

na Velikonoce tím, že  si společně 

s knihovnicemi vytvoří jednoduché 

papírové jarní a velikonoční dekorace, 

z vajíček si vyrobí trošku jiné figurky 

kuřátek, zajíčků a beránků.  

Informace: Anna Sztwiertniová 

tel: 596 522 449 

Vstupné: zdarma  

Orlová-Lutyně,  MěK, přednáškový sál 

 

 

 

 

24.3.2016     15:00 hodin  

POPSATELNÉ A MĚŘITELNÉ 

ZNAKY PÍSMA I. 

Univerzita volného času 

Grafologie 
Ve třetí přednášce budou probrány 

nejvýznamnější popsatelné a měřitelné 

znaky písma, jako je např. způsob 

vázání, velikost a sklon písma, tlak, tah  

a charakter čáry. Řeč bude o spojitosti 

písma, jeho rychlosti či pomalosti 

– vždy samozřejmě v návaznosti na 

osobní levoběžnosti – toto v souvislosti  

se symbolikou plochy dle Junga. 

Přednáší: Mgr. Jana Molnárová 

Informace: Gavelčíková Pavla  

tel: 596 522 449 

Vstupné: zdarma 

Orlová-Lutyně,  MěK, přednáškový sál 

 

29.3.2016     9:00 hodin  

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 

Nenechme mozek zahálet! Cvičení  

pro lepší paměť zábavnou formou. 

Přednáší: PhDr. Mgr. Hana Vavříková 

Informace: Jaroschová Taťána  

tel: 596 522 449 

Vstupné: 100,- kč/celý cyklus,  

30,- Kč/ 1 lekce. 
Orlová-Lutyně,  MěK, přednáškový sál 

 

29.3.2016     16:00 hodin  

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 

Městská knihovna Orlová ve spolupráci 

s Ostravskou univerzitou, katedrou 

sociální geografie a regionálního 

rozvoje, pořádá 2. semestr U3V. 

Jen pro přihlášené nebo po předchozí  

telefonické domluvě. 

Téma: Průmysl a problémy 

industrializace 

Přednáší: Mgr., Ph.D. Ondřej Slach 

Informace: Gavelčíková Pavla  

tel: 596 522 449 

Orlová-Lutyně,  MěK, přednáškový sál 
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30.3.2016     16:00 hodin  

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE 

Pro všechny prvňáčky v doprovodu 

rodičů nebo prarodičů pořádáme 

slavnostní pasování králem na čtenáře. 

Dárkem pro nové malé čtenáře bude 

roční registrace zdarma.  

Informace: Anna Sztwiertniová 

tel: 596 522 449 

Vstupné: zdarma  

Orlová-Lutyně,  MěK, přednáškový sál 

 

 

 

 

Výstavy:   
 

15.2.2016 - 18.3.2016 

VÝSTAVA DOMOVA SENIORŮ 

VESNA 

Orlová-Lutyně, MěK - minigalerie  

na schodišti a ve studovně   

 

24.3.2016 - 21.4.2016 

VÝSTAVA PRACÍ VÝTVARNICE 

MARIE HORSKÉ 

Orlová-Lutyně, MěK - minigalerie  

na schodišti a ve studovně   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Městské informační centrum                                                 

a  prodej  vstupenek 

 

V MIC si můžete zakoupit vstupenky  

na kulturní, společenské a sportovní 

akce společnosti Ticket Art® , 

Ticketportal, Eventim,  Ticketpro, 

Ticketstream, Colosseum ticket.                                                            

Na vybraná představení DOMU 

KULTURY MĚSTA ORLOVÉ, DOMU 

KULTURY MĚSTA OSTRAVY, 

LOUTKOVÉHO DIVADLA V 

OSTRAVĚ a na představení 

NÁRODNÍHO DIVADLA 

MORAVSKOSLEZSKÉHO v Ostravě 

(Divadlo A. Dvořáka a Divadlo J. 

Myrona). 

 

Prodej všech vstupenek pondělí-pátek 

pouze do 17:30 hodin a v sobotu do 

11:30.  

V prodeji: upomínkové předměty 

města Orlové. Flash disky, 

upomínkové sady čokolád, sklenice, 

podtácky, ubrousky na brýle a šátky 

s motivem mapy Beskyd.  

Za 220,- Kč prodáváme publikaci 

Mgr. Ireny Ciché – Orlová v proměnách 

času. K zakoupení je rovněž 

publikace - Dějiny města Orlové  

v datech za 56,- Kč. 
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Muzeum Těšínska  -  výstavní síň 

Orlová                                                                             
 

Otevírací doba:                                                                                              
pondělí až pátek:                              

8:00 – 12:00,12:30 – 16:00 hodin                  

sobota zavřeno 
neděle 13:00 – 17:00 hodin                                                                

Informace: www.muzeumct.cz                

Tel.: 596 531 205                                            

Hromadné návštěvy je nutno objednat 

na tel. čísle 596 531 205                      

nebo na e-mailu orlova@muzeumct.cz                                                      

Orlová-Lutyně, Výstavní síň Muzea 

Těšínska v DDM Orlová 

 

ORLOVÁ - MINULOST  

I SOUČASNOST  

stálá expozice                                                                             

Expozice je věnována dějinám města, 

které bylo proslaveným střediskem 

obchodu a podnikání s různou úrovní 

služeb, spolkové činnosti  

až do současnosti v souvislosti s historií 

města Orlové. Přibližuje také hornictví,  

se kterým je město nerozlučně spjato. 
 

20.10.2015 - 31.3.2016      

PUTOVÁNÍ ZA PŘEDKY 

Vernisáž proběhla 20.10.2015 v 10:00. 

Cílem této výstavy je srozumitelnou 

 a přitažlivou formou seznámit laickou 

veřejnost s pomocnými vědami 

historickými jakými jsou genealogie  

 a heraldika. Návštěvník výstavy spatří 

na řadě výstavních panelů ukázky 

archivních záznamů o předcích, které  

 ho chronologicky provedou  

 od současnosti až k minulosti a umožní 

mu sledovat vytvoření rodové 

posloupnosti. Seznámení se 

s vyobrazením rodokmenu i se 

zpracováním rodových kronik, které 

jsou vrcholem dlouholeté trpělivé práce 

rodopisného badatele. Rodopisná část  

 je bohatě doprovázena výstavkou krásně 

vypracovaných erbů. 

Po celou dobu výstavy bude probíhat 

doprovodný program (pracovní listy, 

kreslení podle vystavených exponátů, 

omalovánka pro nejmenší). 

 

7. – 11.3.2016 

SMRTNÁ NEDĚLE, KDES TAK 

DLOUHO BYLA 
Výtvarný workshop.  

Výroba loutek Moran.  

Pro 4. a 6. tř. ZŠ.  

Vstupné: podle ceníku Muzea Těšínska 

 

16. – 18.3. a 21. – 23.3.2016 

VAJÍČKO MALOVANÉ 
Výtvarný workshop.  

Výroba velikonočních dekorací. 

Pro MŠ a ZŠ. 

Vstupné: podle ceníku Muzea Těšínska 

 

20.3.2016    9:00 – 18:00 hodin  

TRADIČNÍ VELIKONOCE 
Velikonoční mini jarmark, ukázky 

výroby a prodej tradičních výrobků. 

Pro veřejnost. 

 

25.3.2016 

HLEDÁNÍ POKLADU 
Úkoly s velikonoční tématikou, vedoucí 

k získání sladkého pokladu. 

Pro veřejnost.  

Vstupné: podle ceníku Muzea Těšínska 

 

 

Na akce je nutné se objednávat předem.  

Na výstavy a akce se platí vstupné dle 

platného ceníku Muzea Těšínska. 

Bližší informace k jednotlivým akcím 

prostřednictvím výše uvedených 

kontaktů Muzea Těšínska. 
 

 

 

 

http://www.muzeumct.cz/
mailto:orlova@muzeumct.cz
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Dům dětí a mládeže Orlová, 

příspěvková organizace                                                                             
 

9.3.2016      15:00 hodin 

KARNEVAL  
Dětský karneval pro všechny malé  

i větší děti. Přehlídka masek, malování 

na obličej, plno soutěží a zábavy.  

Informace: Mgr. Petra Godulová 

tel.: 603 970 818 

 Vstupné: 20,- Kč 

Orlová-Lutyně, DDM  

 

17. - 18.3.2016      8:00 hodin 

MĚSTSKÉ KOLO VÝTVARNÉ 

SOUTĚŽE 

 Pro děti základních škol z Orlové a 

jejího blízkého okolí. 

Informace: Mgr. Petra Godulová 

tel.: 603 970 818 

 Vstupné: zdarma 

Orlová-Lutyně, DDM  

 

21.3.2016       

MEZINÁRODNÍ DEN LESŮ 
Dopolední hodiny dle objednání MŠ  

a ZŠ, v odpoledních hodinách pro 

veřejnost. 

Informace: Bc. Adam Bura 

tel.: 734 463 872 

Orlová-Lutyně, DDM  

 

22.3.2016      16:00 hodin 

VELIKONOČNÍ VÝTVARNÝ 

WORKSHOP 
Přijďte si k nám vyrobit velikonoční 

dekorace, kterými si vyzdobíte svůj 

domov.  

Informace: Mgr. Petra Godulová 

tel.: 603 970 818 

 Vstupné: 30,- Kč v ceně je zahrnutý 

materiál na dekorace 
Orlová-Lutyně, DDM 

 

BŘEZEN       

MĚSTSKÉ KOLO VE VOLEJBALU 

DĚVČAT A SMÍŠENÝCH 

DRUŽSTEV 
Informace: Jiří Drobek 

tel.: 604 675 571 

Orlová-Lutyně, ZŠ Školní, tělocvičny 

 

BŘEZEN 

MĚSTSKÉ KOLO VE VYBÍJENÉ 
Kategorie III. A IV. II.st. ZŠ 

Informace: Sandra Šertlerová 

tel.: 736 442 350 

Orlová-Lutyně, ZŠ K.Dvořáčka 
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YMCA Orlová – křesťanské 

sdružení mladých lidí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

15.3.2016      17:00  

ZÁVĚREČNÁ PŘEDNÁŠKA  

Filozofické večery – Hledání 

souvislostí II.  

 Přednášet bude Štěpán Janča, orlovský 

evangelický farář, hudebník a zpěvák, ve 

své přednášce shrne hlavní body celého 

přednáškového cyklu.  

   Pořadatel: YMCA Orlová ve spolupráci 

s farním sborem Českobratrské církve 

evangelické v Orlové 

Vstupné: 50,- Kč, celý cyklus 150,-Kč 

   Orlová-Město, DKMO, malý sál 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní umělecká škola   

J.R. Míši 
 

15.3.2016     17:30 hodin 

ŽÁKOVSKÝ KONCERT 

„HRAJEME SPOLU“ 

Orlová-Poruba, ZUŠ J. R. Míši, 

koncertní sál M. Pouzara  

 

17. a 18.3.2016     celodenní akce     

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE MŠMT 

V KOMORNÍ HŘE S PŘEVAHOU 

DECHOVÝCH NÁSTROJŮ 

Orlová-Lutyně, ZUŠ J. R. Míši 

 

22.3.2016     17:30 hodin 

ŽÁKOVSKÝ KONCERT 

 „PRÁVĚ ZAČÍNÁME“ 

Orlová-Poruba, ZUŠ J. R. Míši, 

komorní sál  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMĚNA PROGRAMU  

VYHRAZENA                                                  

MIC za případné změny neručí. 

Materiály zasílejte na email 

mic@knihovna-orlova.cz 

Připomínka uzávěrky Kalendária na 

duben 2016 

pondělí 14.3.2016 
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MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM  

V prodeji: turistické a upomínkové předměty města Orlové . 

Novinkou jsou flash disky, upomínkové sady čokolád a šátky 

s motivem mapy Beskyd. 

 

Aktualizováno ke 23.2.2016 
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