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Kalendárium 
 září 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 říjen 2016   

čtvrtek 15.9.2016 

 

O r l o v á  2 0 1 6  

 

 

Významné orlovské 

společenské, kulturní  

a sportovní akce 

připravované na rok 2016  

 

 
18.9. Pohybem za zdravím 

5.10. Plavecká soutěž měst 

3. -4.11. Výstava spolkové a klubové činnosti 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Z obsahu: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2-62-6 2   2-                                               Městská knihovna 6 -8                                                            

Město Orlová                                           2 

Dům kultury města Orlová                  2-5 4 9 

Městská knihovna Orlová                    5-6  9-10 

MIC                                                         6                                   

Muzeum Těšínska                                   7 11 

Dům dětí a mládeže                                8 11  9 12 

Český svaz žen                                        8 

YMCA – letáček                                     9 

DKMO - letáček                                    10 

Český svaz žen – letáček                       11 13                                               

DKMO – letáček                                   12 14 

Futra – letáček                                       13 

KinoO – letáček                                     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  

 
18.9.2016    14:00 hodin 

POHYBEM ZA ZDRAVÍM  
Prezence účastníků proběhne v době  

od 14,00 do 14,45 hodin  

ve vestibulu DKMO.  

Oficiální zahájení 15:00. 

Každý startující obdrží u prezentace 

účastnický list s dárkovými kupóny  

na bezplatné plavání, bruslení, slevy  

na tenisové kurty a další. 

V rámci doprovodného programu budou 

připraveny zábavné atrakce, například 

aquazorbing, mnoho nafukovacích 

atrakcí, stánkový prodej a slosování  

cen pro účastníky. 

Pořadatel: město Orlová a komise 

Zdravého města a MA 21  

Orlová-Lutyně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 .  
 

6.9.2016    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 

 

7.9.2016    19:00 hodin                                                                                     

OPOWIEŚCI GARGANTUICZNE 
Divadelní představení – Těšínské 

divadlo – polská scéna  
Na motywach Gargantui i Pantagruela 

F.Rabelais’go napisał Andrzej Sadowski 

„Opowieści gargantuiczne” nawiązują  

w swej stylistyce i treści do jednego  

z arcydzieł francuskiej literatury 

renesansowej, powieści liczącej ponad 

700 stron pt. „Gargantua i Pantagruel” 

Francois Rabelais´go. Zachowują  

to co najcenniejsze w literaturze 

jarmarcznej - specyficzne poczucie 

humoru, sowizdrzalskie puszczenie oka. 

Autor nie stroni od żartu, nawet 

dosadnego, ale nade wszystko sławi 

życie we wszelkich przejawach. 

W żywiołowym i rubasznym widowisku 

dominuje zasada umiłowania życia  

pod wszelkimi jego postaciami - 

fizycznymi i duchowymi. Głównym 

podłożem wszystkich opowieści jest 

wesołość. Śmiech do potęgi,  

bez jakichkolwiek dodatkowych 

podtekstów. To ten rodzaj śmiechu, 

który jest celem samym w sobie.  

To opowieść o pantagruelowej 

kompanii, która udaje się w niezwykłą, 

pełną niebezpieczeństw podróż  

do wyroczni Boskiej Flaszy. 

reżyseria i scenografia Andrzej 

Sadowski 

choreografia Marta Pietruszka 

http://www.sweb.cz/9.pscentrum.orlova.cz
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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 

 

19.9.2016    9:00 hodin                                                                                     

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
Přístupno veřejnosti.  

Informace: tel: 596 511 661 

www.dkorlova.cz                                                                          

Orlová-Lutyně, DKMO, velký sál 

 

22.9.2016    9:00 – 17:00 hodin 

FARMÁŘSKÉ TRHY  

 „Slezský rynek“ 

Provozovatel: Spolek českých výrobců  

a zemědělců 

Vstupné: zdarma 

Orlová-Lutyně, Náměstí 28.října 

 

23.9.2016    19:00 hodin                                                                                         
CESTOVATELSKÝ VEČER 

Cestovatelský večer na téma Guinea 

Přednášet a promítat bude Pavel Nowak. 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURZY: 

 

Taneční pro mládež 

Dvanáct lekcí – šestá je prodloužená, 

dvanáctá je závěrečná.  

Kurzovné: 1200,- Kč 

Zahájení: 12. 9. 2016 od 18,00 

 

Taneční pro dospělé 

Deset lekcí – desátá je závěrečná 

Kurzovné: 1150,- Kč 

Zahájení: 15. 9. 2016 od 19,00 hodin 

 

Jóga 

10 lekcí / 400,- Kč,  

Nutná vlastní karimatka. 

Zahájení 20. 9. 2016  

od 17,00 a 19,00 hodin 

 

Taichi 

30 lekcí / 1200,- Kč 

Zahájení 14. 9. 2016 od 18,30 hodin 

 

Kurz anglického jazyka pro 

začátečníky 

Školní rok 2016/2017 

Kurzovné: 2500,- Kč 

Zahájení 13. 9. 2016 od 18,30 hodin 

 

Kurz anglického jazyka pro mírně 

pokročilé 

Školní rok 2016/2017 

Kurzovné: 2500,- Kč 

Zahájení 13. 9. 2016 od 16,45 hodin 

 

Bližší informace o kurzech včetně 

přihlášek a zaplacení kurzovného 

naleznete na recepci DKMO 

596 511 661, dkmo@email.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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D K M O  p ř i p r a v u j e :  
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sweb.cz/9.pscentrum.orlova.cz
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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 

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 

 

 

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 .  

 

7.9.2016     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 

 

13.9.2016     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 

 

15.9.2016    9:30 hodin  

SETKÁVÁNÍ U RUČNÍCH PRACÍ 

Obrázky z knoflíků 
Informace: Heczková Lenka  

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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21.9.2016    14:00 hodin  

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ 

Scrabble – přátelský turnaj 
Naše pravidelné setkávání se tentokrát 

ponese v duchu Scrabble. Seznámíme 

Vás ale taky s jinými a novými 

společenskými hrami. 

Informace: Jaroschová Taťána  

tel: 596 522 449 

Vstupné: zdarma 

Orlová-Lutyně,  MěK, přednáškový sál 

 

27.9.2016     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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   

 

 

 

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, 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 vstupenek pondělí-pátek  do 

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

 

V prodeji: upomínkové předměty 

města Orlové. Flash disky, sady 

čokolád, sklenice, podtácky, 

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. 
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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 proběhne 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 

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 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.muzeumct.cz/
mailto:orlova@muzeumct.cz


  

8 

 

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 .  
 

15.9.2016      14:00 - 18:00 hodin 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DDM 

A KLUBU SPIRÁLA 
V prostorách obou budov se dostanou 

zájemcům o naši činnost veškeré 

informace.  

V rámci akce proběhnou i ukázky 

vybraných zájmových kroužků a kurzů. 

Informace: Mgr. Jana Šertlerová  

tel.: 731 479 177 

Orlová Lutyně, DDM a Klub Spirála 

 

29.9.2016      15:00 – 18:00 hodin 

SVĚTOVÝ DEN SRDCE 

Ve spolupráci s Českým červeným 

křížem – MS Orlová a dalšími 

spoluorganizátory. 

Informace: Sandra Šertlerová  

tel.: 596 511 492  

Orlová Lutyně, DDM a prostor před 

budovou DDM 

 

 

Č e s k ý  s v a z  ž e n                         

 

16.9.2016      14:00 – 18:00 hodin 

POHÁDKOVÝ LES DĚTEM 

Za každého počasí 

Již 20. ročník Pohádkového lesa.  

Jedná se o zábavné odpoledne plné 

soutěží, her a dalších překvapení.  

Děti při svém putování z pohádky  

do pohádky budou soutěžit, hrát divadlo, 

vyrábět v dílničkách výrobky 

s pohádkovými výjevy, proběhne 

malování na obličej, bude se kreslit  

na chodník, jezdit na poníkovi, 

koloběžkách, skákat na trampolíně, 

dovádět na lanových průlezkách.   

Pro soutěžící budou připraveny drobné 

odměny v podobě hračky, za snahu 

dostanou medaile, diplomy.  

Bude k dispozici nějaká ta Honzíkova 

buchta, či jiná sladkost, grilovaný párek, 

či kouzelný nápoj.  
Pořadatel: ČSŽ Orlová, DDM,  

Klub Spirála  

Informace: Oldřiška Vlčková 

tel.: 608 212 225 

Orlová-Lutyně, Klub Spirála, zahrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMĚNA PROGRAMU   

VYHRAZENA                                                  

MIC za případné změny neručí. 

Materiály zasílejte na email 

mic@knihovna-orlova.cz 

Připomínka uzávěrky Kalendária na 

říjen 2016 

čtvrtek 15.9.2016 
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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 22.8.2016 
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