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Kalendárium 
 říjen 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 listopad 2016   

sobota 15.10.2016 

 

O r l o v á  2 0 1 6  

 

 

Významné orlovské 

společenské, kulturní  

a sportovní akce 

připravované na rok 2016  

 

 

 
5.10. Plavecká soutěž měst 

3. -4.11. Výstava spolkové a klubové činnosti 
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Městská knihovna Orlová                    6-7  9-10 

MIC                                                         8                                  

Muzeum Těšínska                                8-9 11 

Dům dětí a mládeže                                9 11  9 12 

Římskokatolická farnost Orlová            10 

YMCA – letáček                                    11 

DKMO - letáček                                    12 

Kino O – 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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M ě s t o  O r l o v á  

 
5.10.2016    6:00 do 19:00 hodin 

PLAVECKÁ SOUTĚŽ MĚST  
Město Orlová se každoročně účastní 

Plavecké soutěže měst, kterou  

pod patronací Českého olympijského 

výboru vyhlašuje nově Česká asociace 

Sport pro všechny. Letos se uskuteční  

již 25. ročník této plavecké soutěže.  

Plavecké soutěže se mohou zúčastnit 

jednotlivci, rodiny a všichni zájemci  

bez rozdílu věku, přičemž vstup na krytý 

bazén je bezplatný. Podmínkou  

je uplavat 100 m jakýmkoliv způsobem. 

Každý účastník získá účastnický list 

s bohatými výhodami pro sportovní 

vyžití ve městě Orlová. 

Pořadatel: město Orlová, odbor školství, 

kultury a sportu ve spolupráci s komisí 

Zdravého města a MA21, komisí 

pro sport a Klubem plaveckých sportů  

Mládí Orlová 

Vstupné: zdarma 

Orlová-Lutyně, krytý bazén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D ů m  k u l t u r y  m ě s t a  

O r l o v é  p ř í s p ě v k o v á  o r g .  
 

1.10.2016    13:30 hodin                                                                                     

POCHOD VŠECH 

GENERACÍ 
Sraz: Městská knihovna Orlová 

Cíl: Areál letního kina 

Program zajištěn: Malá černá hudba, 

taneční vystoupení TK KMIT a TK JOY, 

Zazpívá vítězka „Naše SUPERSTAR 

2015“. Doprovodný program pro děti  

a občerstvení zajištěno. 

Pořadatel: Dům seniorů POHODA o.p.s. 

ve spolupráci s městem Orlová 

Informace: tel: 596 511 661 

www.dkorlova.cz                                                                         

Vstupné: zdarma  

Orlová-Lutyně 
 

4.10.2016    17:00 hodin                                                                                     

KURZ ENKAUSTIKY A FALEŠNÝ 

PATCHWORK 

Informativní schůzka a ukázka 

tvorby. 

Kurz bude otevřen při minimálním počtu 

8 osob. 1 lekce trvá dvě hodiny. 

Lektorka: Mgr. Danuše Pytlíková 

Informace: tel: 596 511 661 

www.dkorlova.cz                                                                         

Kurzovné: 10lekcí / 980,- Kč 

Orlová-Lutyně, DKMO 

 

5.10.2016    19:00 hodin                                                                                     

RAJSKA JABŁONKA 
Divadelní představení – Těšínské 

divadlo – polská scéna  
Andrzej Niedoba - publicysta i pisarz, 

autor reportaży i sztuk teatralnych.  

Jest również autorem słów pieśni 

„Szumi jawor”, do której muzykę 

skomponował jego ojciec Adam 

Niedoba. Pieśń ta stała się nieformalnym 

hymnem górali beskidzkich. Jego stryj, 

Władysław Niedoba, był jednym  

http://www.sweb.cz/9.pscentrum.orlova.cz
http://www.sweb.cz/9.pscentrum.orlova.cz
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z założycieli Sceny Polskiej  

i jej wieloletnim kierownikiem 

artystycznym. „Rajska jabłonka” 

otrzymała I nagrodę w konkursie 

ogłoszonym przez miesięcznik teatralny 

Dialog w 1985 roku. Sztuka napisana 

gwarą dedykowana była stryjowi 

Władysławowi, jednak – ze względu  

na poruszaną tematykę - w latach  

80. nie miała szansy zaistnieć  

na deskach teatralnych. „Rajska 

jabłonka” będzie miała prapremierę  

z okazji jubileuszu 65-lecia Sceny 

Polskiej. 

Reżyseria i scenografia: Bogdan 

Kokotek 

Kostiumy: Agata Kokotek 

Muzyka: kapela Lipka 

Pořadatel: DKMO 

Informace: tel: 596 511 661 

www.dkorlova.cz                                                                          

Prodej vstupenek pro širokou 

veřejnost v pokladně DKMO pouze  

1 hodinu před představením.   

Vstupné: 130,- Kč, studenti 100,- Kč 

Orlová-Lutyně, DKMO, divadelní sál 

 

5.10.2016    19:00 hodin                                                                                     

CHYTRÝ KVÍZ 
Každých 14 dní vždy ve středu. 

Nejlepší zábava k večernímu posezení 

s přáteli! 

Vytvořte s přáteli tým, přijďte do baru 

v DKMO (1. patro) a v průběhu večera 

si zapisujte odpovědi na naše vážné  

i nevážné otázky. 

Nejlepší týmy soutěže, při které se 

dozvíte plno zajímavých věcí, vyhrávají 

odměnu! 

Domluvte se s přáteli, sestavte tým  

(2-8 členů) a jednoduše si přijďte zahrát! 

Rezervace stolu nebo registrace týmu 

není povinná, ale z kapacitních důvodů 

mají přednost zapsané týmy. Navíc nám 

pomáháte s přehledem účasti.  

V podnicích, kde má kvíz delší tradici 

a chodí na něj hodně týmů, je registrace 

z kapacitních důvodů nezbytná.  

Místo patří tomu, kdo se zapíše dříve. 

Informace: tel: 596 511 661 

www.chytrykviz.cz                                                                         

Vstupné: 40,- Kč/osoba  

Orlová-Lutyně, DKMO, velký sál 

 

6.10.2016    15:30 hodin                                                                                     

KURZ LOUTKOVÉHO DIVADLA 
Pořadatel: DKMO ve spolupráci 

s Galimortovým divadlem Marionet. 

Principál divadla je Tomáš Richter. 

Vhodné pro děti od 9 let a dospělé. 

Informace: tel: 596 511 661 

www.dkorlova.cz                                                                         

Kurzovné: 500,- Kč na celý školní rok 

2016/2017 

Orlová-Lutyně, DKMO 

 

7.10.2016    15:00 hodin                                                                                     

SENIOR KLUB 

Pořadatel: Klub seniorů Orlová - Lutyně 

Informace: tel: 596 511 661 

www.dkorlova.cz                                                                         

Vstupné: zdarma  

Orlová-Lutyně 
 

7.10.2016    19:00 hodin                                                                                     

SLUHA DVOU PÁNŮ 
Divadelní představení – Těšínské 

divadlo – česká scéna  

V polovině šestnáctého a počátkem 

sedmnáctého století dosáhla v Itálii 

největšího rozmachu commedia 

dell´arte, což je svérázný druh 

improvizovaného divadla.  

Její vliv postupně slábl, ale inspirovala 

mnoho autorů. Jedním z nich je právě 

Carlo Goldoni. Na jeho komedii Sluha 

dvou pánů je tento vliv zcela patrný. 

Sluha Truffaldino přijme neprozřetelně 

službu u dvou pánů najednou, což ho 

přivádí do prekérních situací, které 

http://www.sweb.cz/9.pscentrum.orlova.cz
http://www.chytrykviz.cz/
http://www.sweb.cz/9.pscentrum.orlova.cz
http://www.sweb.cz/9.pscentrum.orlova.cz
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většinou zvládá, a ještě se stačí 

zamilovat. 

Pořadatel: DKMO 

Informace: tel: 596 511 661 

www.dkorlova.cz                                                                          

Prodej vstupenek pro širokou 

veřejnost v pokladně DKMO pouze  

1 hodinu před představením.   

Vstupné: 130,- Kč, studenti 100,- Kč 

Orlová-Lutyně, DKMO, divadelní sál 

 

13.10.2016     19:00 hodin             

MŮŽU K TOBĚ? 

Divadelní představení divadla Artur 
Paní Kubíčková již půl roku, tedy  

po celou dobu, kdy do této ordinace 

doktor Flojd nastoupil, na něj myslí. 

Přeci jenom jako rozvedené 

samoživitelce muž už nějaký čas chybí. 

Flojd je sice rozvedený, ale má rád svoji 

nezávislost a také krásné mladé 

dvacetileté dívky, i když s jednou z nich, 

s Lenkou, by se nyní nejraději rozešel. 

Kubíčková již dlouhou dobu přemýšlí, 

jak mu o své náklonosti k němu říci  

a trápí se, že není rozhodnější. Mezitím 

do ordinace se svými problémy postupně 

přichází pětice pacientů: 

Místní politik JUDr. Troufalý, trpící 

stihomamem, dále Vanda Vnadná, 

dealerka kreditních karet a úvěrů, těžce 

se vyrovnávající s nevěrou svého muže. 

Třetí pacientkou je promiskuitní 

nymfomanka poštovní doručovatelka 

Sandra Panenská přezdívaná Blanka, 

čtvrtým bývalý vrcholový hokejista 

René, který má problémy s volným 

časem po ukončení své sportovní kariéry 

a nakonec i Tomy - nedávný vítěz reality 

show s názvem Udělám cokoliv  

s kýmkoliv za cokoliv! - který trpí 

depresemi, že o něj již média ztratila 

zájem a nikdo jej už nezná. Všichni tito 

pacienti se v ordinaci postupně střídají, 

ale předtím se v čekárně s pravidelnou 

jistotou setkávají s paní Kubíčkovou, 

která jim nabízí nejen výbornou kávu, 

ale také vřelé slovo zkušené ženy. 

Seznámí Kubíčková konečně Flojda  

se svými city k němu? Dokáže Flojd  

od sebe odlákat Lenku, která bez něho 

nedokáže žít a jemu vadí její 

omezování? A co všichni Flojdovi 

pacienti? Překonají své deprese, fóbie  

a zlozvyky? 

Tato situační komedie přibližuje  

s humorem a ironií zamotané mezilidské 

vztahy a také psychické civilizační 

problémy, které naši předci vůbec 

neznali a které jsou dnes pro některé  

z nás leckdy nepřekonatelnou 

překážkou. 

Hrají: 
Kubíčková: Pavlína Mourková 

Vnadná: Kristýna Podzimková 

Panenská: Dominika Býmová 

Lenka/Jana: Kristýna Janáčková/Věra 

Vodičková 

Flojd: Jindra Kriegel 

Troufalý: Marcel Rošetzký 

Rychlý: Bořek Slezáček 

Volný: Braňo Polák 

Délka představení: 120 minut 

Autor: Miroslav Oupic, Jindra Kriegel 

Hudba: Viktor Dyk 

Informace: tel: 596 511 661 

www.dkorlova.cz                                                                         

Vstupné: 260,- Kč, již v předprodeji 

v DKMO a MIC 

Orlová-Lutyně, DKMO, divadelní sál 

 

14.10.2016    18:00 hodin                                                                                         
PRODLOUŽENÁ KURZU 

SPOLEČENSKÉHO TANCE PRO 

MLÁDEŽ 

Kurz společenského tance pro mládež. 

Pro kurzisty i širokou veřejnost. 

Pořadatel: DKMO 

Informace: tel: 596 511 661 

www.dkorlova.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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Vstupné: 100,- Kč přdprodej 

vstupenek od 26.9.2016 v DKMO. 

Orlová-Lutyně, DKMO, velký sál 

 

15.10.2016    15:00 hodin                                                                                         
PEKELNÉ ZLAŤÁKY 

Divadelní představení pro rodiče 

s dětmi – Galimortovo divadlo 

Marionet 

Honza je neobvykle líný mládenec, 

nejraději by celý život proležel  

na vyhřáté peci. Jednoho dne dojde  

jeho mamince trpělivost a vyžene Honzu 

do světa a prý dokud se nenaučí 

pracovat a nevydělá nějaké peníze, 

nesmí se domů vrátit. To by však nebyl 

líný Honza, než by se  chytil pořádné 

práce, raději uzavře smlouvu s čertem. 

Udělal dobře? Nechte se překvapit.  

Informace: tel: 596 511 661 

www.dkorlova.cz        

Vstupné: 30,- Kč již v předprodeji 

v DKMO a MIC. 

Orlová-Lutyně, DKMO, velký sál 

 

20.10.2016    9:00 – 17:00 hodin 

FARMÁŘSKÉ TRHY  

 „Slezský rynek“ 

Provozovatel: Spolek českých výrobců  

a zemědělců 

Vstupné: zdarma 

Orlová-Lutyně, Náměstí 28.října 

 

21.10.2016    19:00 hodin                                                                                         
CESTOVATELSKÝ VEČER 

Cestovatelský večer na téma 

Okavango – ráj afrických zvířat 

Přednášet a promítat bude Jiří Tomčík. 

Pořadatel: YMCA a ICM za podpory 

Města Orlová a DKMO. 

Informace: tel: 596 511 661 

www.dkorlova.cz        

Vstupné: zdarma 

Orlová-Lutyně, DKMO, klubovna č.2  

 

21.10.2016    19:00 hodin                                                                                         
TANČÍRNA 

Taneční večer určen všem 

milovníkům standardního tance. 

Pořadatel: DKMO a manželé Jaglarzovi 

Informace: tel: 596 511 661 

www.dkorlova.cz        

Vstupné: pro kurzisty tanečních  

80,- Kč, ostatní 100,- Kč, předprodej 

vstupenek v DKMO 

Orlová-Lutyně, DKMO, velký sál  

 

31.10.2016    9:00 hodin                                                                                     

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
Přístupno veřejnosti.  

Informace: tel: 596 511 661 

www.dkorlova.cz                                                                          

Orlová-Lutyně, DKMO, velký sál 

 

 

Bližší informace o kurzech včetně 

přihlášek a zaplacení kurzovného 

naleznete na recepci DKMO 

596 511 661, dkmo@email.cz 

 

 

D K M O  p ř i p r a v u j e :  
 

15.11.2016     19:00 hodin             

ZÍTRA TO ROZTOČÍME 

JAROUŠKU 

Divadelní představení Agentury Snů 

Jaroslava Sypala 
Manželé Evženie a Jaroušek Hádaví jsou 

nesmiřitelní rivalové. Neexistuje nic,  

na co by měli stejný názor. Jsou jako 

oheň a voda. Do jejich ,,hádavého 

života“ nečekaně vstoupí dr.Párátko, 

s lákavou nabídkou zúčastnit se nové 

reality show. Ten, kdo toho druhého 

přistihne během měsíce při nevěře, 

 získá tučnou odměnu. Mezi manželi  

se rozpoutá nelítostný souboj, plný 

komických situací. Nikdo nechce 

prohrát. Ale zvítězit může jen jeden 

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
mailto:dkmo@email.cz
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z nich. Báječná hra o tom, co všechno 

jsou lidé schopni udělat pro peníze,  

má nečekané rozuzlení.  Autor úspěšné 

komedie ,,Kšanda“ nenechá divákovu 

bránici ani na chvíli odpočinout.  

Dvě hodiny smíchu a skvělých písní. 

Přijďte se o tom přesvědčit a společně  

to roztočit! 

Autor: Jaroslav Sypal 

Hudba a texty písní: Libor Petrů 

Režie:  Jaroslav Sypal 

Hrají:  

Kateřina Kornová 

Jaroslav Sypal  

Martin Maxa 

Michal Roneš/Michal Holán 

Petr Jančařík  

Josef Mladý  

Eva Hráská  

Helena Langerová/Veronika Poláčková  

Libor Petrů/Jan Jiterský 
Informace: tel: 596 511 661 

www.dkorlova.cz                                                                         

Vstupné: 260,- Kč, již v předprodeji 

v DKMO a MIC 

Orlová-Lutyně, DKMO, divadelní sál 

 

 

V ý s t a v a :  
 

4.10.2016 - 26.10.2016 

KLASICKÉ FOTOGRAFIE  

Fotoskupina K4  

Vystavující: Pavla Herzánová, Pavel 

Brádka, Miroslav Brziák, Radim Golka 

Vernisáž proběhne 4.10. 1016 od 17,00 

hodin. 

Orlová-Lutyně, DKMO, galerie 

 

 

 

 

 

 

M ě s t s k á  k n i h o v n a  

O r l o v á ,  p ř í s p ě v k o v á  o r g .  

 

4.10.2016    15:00 hodin  

KINEMATOGARF 

Studio Bez Kliky 

Interaktivní výstava 

s přednáškou a tvořivou dílnou. 

Přednáší: Roman Prokeš 

Informace: Gavelčíková Pavla 

tel: 596 522 449 

Vstupné: zdarma 

Orlová-Lutyně,  MěK, přednáškový sál 

 

5.10.2016     v 10:00 nebo v 16:00 hodin 

INFORMAČNÍ STŘEDA 

V KNIHOVNĚ 

Je určena pro nové čtenáře,  

ale i pro všechny ostatní zájemce. 

Každou první středu v měsíci se můžete 

dozvědět 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 email: 

knihovna@knihovna-orlova.cz nebo  

na telefonním čísle 596 522 449. 

Informace: Gavelčíková Pavla 

Vstupné: zdarma  

Orlová-Lutyně,  MěK 

 

5.10.2015    9:00 - 17:00 hodin  

PRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH  

Prodej knih, časopisů a CD bude 

probíhat ve stánku před budovou 

Městské knihovny Orlová. 

Informace: Gavelčíková Pavla 

tel: 596 522 449 

Orlová-Lutyně,  MěK 

 

 

 

 

 

http://www.sweb.cz/9.pscentrum.orlova.cz
mailto:knihovna@knihovna-orlova.cz
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6.10.2016    9:30 hodin  

SETKÁVÁNÍ U RUČNÍCH PRACÍ 

Tvoření s modistickými dutinkami 
Informace: Heczková Lenka  

tel: 596 522 449 

Vstupné: zdarma 

Orlová-Lutyně,  MěK, přednáškový sál 

 

6.10.2016    17:00 hodin  

KDE ŽENY VLÁDNOU 

Cestovatelská beseda 
Přednáší: Kateřina Karásková 

Informace: Gavelčíková Pavla 

tel: 596 522 449 

Vstupné: zdarma 

Orlová-Lutyně,  MěK, přednáškový sál 

 

11.10.2016     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 

 

18.10.2016     16:30 hodin  

ZNÁME SVOJE KOŘENY? 

Univerzita volného času na téma 

Těšínské Slezsko 
Přednáší: Dagmar Valová 

Informace: Gavelčíková Pavla 

tel: 596 522 449 

Vstupné: zdarma 

Orlová-Lutyně,  MěK, přednáškový sál 

 

25.10.2016     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 

 

26.10.2016    14:00 hodin  

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ 

Arménie - Gruzie 
Přednáší: cestovatelka Dagmar Titzová 

Informace: Jaroschová Taťána  

tel: 596 522 449 

Vstupné: zdarma 

Orlová-Lutyně,  MěK, přednáškový sál 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ý s t a v a :  
 

5.9.2016 - 4.10.2016 

VÝSTAVA 95 LET ORLOVSKÉ 

KNIHOVNY  

Orlová-Lutyně, MěK - minigalerie  

na schodišti a ve studovně   
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M ě s t s k é  i n f o r m a č n í  

c e n t r u m   
 

V MIC si můžete zakoupit vstupenky  

na kulturní, společenské a sportovní 

akce společnosti Ticket Art® , 

Ticketportal, 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 vstupenek pondělí-pátek  do 

17:30 hodin a sobota do 11:30 hodin. 

 

V prodeji: upomínkové předměty 

města Orlové. Flash disky, sady 

čokolád, sklenice, hrnečky, 

magnetky, klíčenky, ubrousky  

na brýle a šátky s motivem mapy 

Beskyd nebo Jeseníků.  

 

turistické deníky - 50,- Kč 

turistické vizitky - 12,- Kč 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M u z e u m  T ě š í n s k a   

v ý s t a v n í  s í ň  O r l o v á  
 

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. 

 

1.9.2016 - 23.12.2016      

IDA MÜNZBERG - PORTRÉTY  

 Vernisáž proběhla 1.9.2016 v 10:00.  
 Výstava představí část tvorby těšínské 

malířky Idy Münzberg (1876–1955)  

 u příležitosti 140. výročí jejího narození 

(19. února 1876 ve Stříteži nedaleko 

Těšína). Ačkoliv se věnovala malbě 

zátiší a krajiny (mj. i motivy z rodného 

Těšínska, měst Těšín a Český Těšín), 

stěžejní část jejich děl představují 

portréty. Výstava představí soubor 

portrétů ze sbírek Muzea Těšínska,  

 na nichž Ida Münzberg v průběhu první 

poloviny 20. století zpodobnila několik 

významných osobností a mnoho dnes  

 již neznámých obyvatel Těšínska. 

Přesvědčují svou pravdivostí a citlivým 

zachycením modelů včetně vystižení 

http://www.muzeumct.cz/
mailto:orlova@muzeumct.cz
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jejich nitra. Pro nesporné umělecké 

kvality je dílo této absolventky 

vídeňských uměleckých škol období 

secese stále více ceněno a vyhledáváno. 

Po celou dobu výstavy probíhá 

doprovodný program - pracovní listy. 

 

Září - prosinec 

ZÁBAVNÝ PORTRÉT 
Hravá výtvarná dílna.  

Určeno pro MŠ a 1.st. ZŠ.  

Vstupné: podle ceníku Muzea Těšínska 

 

Září - prosinec 

HRA S BARVAMI 
Výtvarná dílna.  

Výroba mozaiky z filcu. 

Určeno pro 2.st. ZŠ.  

Vstupné: podle ceníku Muzea Těšínska 

 

Termín podle dohody 

NAŠE MĚSTO 
Tradiční projekt pro 3. třídy ZŠ. 

Ve spolupráci s DDM Orlová  

a Městskou knihovnou Orlová.  

Vstupné: zdarma 

 

17.- 21.10.2016 a 24.- 25.10.2016 

BUBU, BUBU, BU 
Výtvarná dílna.  

Výroba halloweenských ozdob. 

Určeno pro MŠ, 1.st. ZŠ.  

Vstupné: podle ceníku Muzea Těšínska 

 

 

Kolektivy objednávejte předem  

na uvedených kontaktech. 

 

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. 

 

D ů m  d ě t í  a  m l á d e ž e  

O r l o v á ,  p ř í s p ě v k o v á  o r g .  
 

4.10.- 5.10.2016       

MEZINÁRODNÍ DEN ZVÍŘAT 
V dopoledních hodinách pro MŠ a ZŠ  

a odpoledne od 15:00 do 18:00 hodin 

pro veřejnost. 

Informace: Bc. Adam Bura  

tel.: 734 463 872 

Orlová Lutyně, DDM, oddělení 

přírodních věd 

 

24.10.- 25.10.2016       

HALLOWEEN V DDM 

V dopoledních hodinách pro MŠ a ZŠ 

25.10. 15:00 - 18:00 hodin  

pro veřejnost/rodiny s dětmi. 

Informace: Bc. Adam Bura 

tel.: 734 463 872 

Orlová Lutyně, DDM, oddělení 

přírodních věd 
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Ř í m s k o k a t o l i c k á  f a r n o s t  

O r l o v á  

 

29.- 30.10.2016       

550 LET PRESBYTÁŘE 

110 LET KOSTELA 
Na programu v sobotu od 9:00 hod bude 

na faře duchovní obnova pod vedením  

P. Pavla Kavece CM, kněze Misijní 

společnosti sv. Vincence de Paul,  

od 11:30 hod následuje v kostele mše 

svatá s promluvou a příležitost  

ke svátosti smíření. Odpoledne  

od 14:00 do 18:00 hodin si můžete 

prohlédnout kostel nebo si popovídat  

o tom, co vás o církvi zajímá. 

V neděli v 9:00 hod bude v kostele mše 

svatá v polském jazyce a v 10:00 hodin 

slavnostní mše svatá, kterou celebruje  

P. Petr Prokop Siostrzonek OSB, převor 

břevnovského kláštera. Odpoledne  

v 15:00 hodin zveme k adoraci 

Nejsvětější Svátosti s požehnáním  

v kostele, od 15:30 hod pak na hudební 

vystoupení a poté k občerstvení a zábavě 

ve farním sále. 

Po dobu oslav si můžete koupit 

jubilejní oplatky, knihy 

nebo upomínkové předměty. 

Informace: Renáta Olšarová 

tel.: 596 581 723 

www.farnost-orlova.cz 

Orlová-Město, kostel Narození Panny 

Marie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMĚNA PROGRAMU   

VYHRAZENA                                                  

MIC za případné změny neručí. 

Materiály zasílejte na email 

mic@knihovna-orlova.cz 

Připomínka uzávěrky Kalendária na 

listopad 2016 

sobota 15.10.2016 
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MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM  

V prodeji: turistické a upomínkové předměty města Orlové. 

Novinkou jsou dřevěné magnetky 

a klíčenky a také turistické deníky a vizitky.  

 

 

Aktualizováno ke 29.9.2016 
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