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Kalendárium 
 Leden 

2017 
 

 

 

 

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 únor 2017   

neděle 15.1.2017 

 

O r l o v á  2 0 1 7  

 
Významné orlovské 

společenské, kulturní  

a sportovní akce připravované 

na rok 2017 

 
10.2. Reprezentační ples města Orlová 

10. - 13.4. Velikonoční výstava s doprovodným 

programem 

2.5. Běh osvobození + pietní akt Osvobození 

Orlové  

3.5. Pietní akt Osvobození Orlové 

27.5. Den města Orlové 

1.6. Den dětí 

24.6. Orlovský jarmark  

22.7. Gulášfest 

26.8. Rocktherapy 

17.9. Pohybem za zdravím 

4.10. Plavecká soutěž měst  

28.10. Pietní akt – Vznik samostatného 

československého státu 

2. - 3.11. Výstava spolkové a klubové činnosti 

11.11. Spolkový večer 

11.11. Pietní akt – Den válečných veteránů  

26.11. Rozsvícení vánočního stromu 

8.12. Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi 

11. - 15.12. Vánoční výstava se soutěží, trhy, 

Vánoční jarmark 

13.12. Česko zpívá koledy 

 

Z obsahu: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

Dům kultury města Orlová                  2-6 4 9 

Městská knihovna Orlová                       6  9-10 

MIC                                                         7                                 

Muzeum Těšínska                                   8 11 

Dům dětí a mládeže                                9 11  9 12 

Bejbáček                                            9-10 13                                               14 

ZUŠ J.R.Míši                                        10 

DKMO – letáček                                   11 

DKMO - letáček                                    12 

Kino O – letáček                                    13 13                                               

Futra – letáček                                       14 

 

 

 

 

 

 

kulturní, společenské a sportovní 

akce konané v Orlové 

http://www.knihovna-orlova.cz/
http://www.knihovna-orlova.cz/
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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 .  
 

1.1.2017    17:00 hodin                                                                                     

NOVOROČNÍ 

OHŇOSTROJ 

Novoroční ohňostroj proběhne poprvé 

v odpoledních hodinách a to od 17:00 

hodin. Zařadíme se tak k dalším 

městům, které Novoroční odpolední 

ohňostroj už mají tradicí. Potěšíme  

tím také menší děti, které by jinak  

o tuto podívanou přišly. 

Informace: tel: 596 511 661 

www.dkorlova.cz                                                                          

Orlová-Lutyně, Náměstí 28.října 

 

4.1.2017   18:00 hodin                                                                                     

PANI Z MORZA 

 Henrik Ibsen 

Divadelní představení – Těšínské 

divadlo – polská scéna  

Jedna z mniej znanych, późnych sztuk 

Ibsena i jedna z najrzadziej 

wystawianych w Polsce. Bohaterem 

„Pani z morza” jest patriarchalna 

rodzina niewielkiego, ale targanego 

namiętnościami miasteczka w północnej 

Norwegii. Dla Ibsena wolność wyboru 

wiąże się z poczuciem 

odpowiedzialności za popełniony czyn, 

wolność oznacza konieczność 

świadomego kierowania swoim życiem  

i kształtowania swojej osobowości. 

Ibsen często czynił kobiety bohaterkami 

swych utworów, kreując tak niezwykłe 

postacie jak Hedda Gabler czy Nora. 

Jednocześnie kreślił głębokie portrety 

psychologiczne swoich postaci. 

Głównym obiektem zainteresowania 

Ibsena był zawsze człowiek i jego 

bolączki, próby szukania własnego  

„ja” i miejsca we współczesnym 

świecie. Dlatego sztuki norweskiego 

dramaturga nigdy nie straciły  

na aktualności i wciąż są wystawiane  

na deskach teatrów całego świata. 

reżyseria Pavel Ondruch 

przekład Anna Marciniakówna 

scenografia Michal Syrový 

kostiumy Zuzana Mazáčová 

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 

 

5.1.2017   19:00 hodin                                                                                     

KUBO 

 Martin Ťapák – Rasťo Piško 
Divadelní představení – Těšínské 

divadlo – česká scéna  

Mimořádně ve čtvrtek! 

„Muzikál na lidovou notu“ je psáno  

v podtitulu této hry a najdeme v něm 

všechno to dobré, co skýtá lidová 

tvořivost – pěkné písničky, tanec, lásku 

opětovanou i nenaplněnou, drobné 

intriky i sousedské porozumění. Tvůrci 

inscenace jsou choreograf Jaro 

Moravčík, písničkář a skladatel Vlasta 

Rédl a režisér Miloslav Čížek. 

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 

 

6.1.2017    19:00 hodin                                                                                     

3. NOVOROČNÍ KONCERT 
Symfonický orchestr sdružení 

hudebníků Příbor 

Dirigent – Zdeněk Pukovec 

Pořadatel: Klub přátel hudby  

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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ve spolupráci s DKMO 

Informace: tel: 596 511 661 

www.dkorlova.cz                                                                          

Vstupné: 150,- Kč, členové KPH  

120,- Kč, děti do 14 let v doprovodu 

rodičů zdarma. Vstupenky již v 

předprodeji v DKMO a MIC. 

Orlová-Lutyně, DKMO, divadelní sál 

 

9.1.2017    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 

 

11.1.2017    19:00 hodin                                                                                     

CHYTRÝ KVÍZ 
Další termíny – 25.1., 8.2., 22.2.2017 

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 

 

 

 

20.1.2017    19:00 hodin                                                                                         
TANČÍRNA 

Vstupné: pro kurzisty tanečních  

80,- Kč, ostatní 100,- Kč. 

Vstupenky již v předprodeji v DKMO.  

 

24.1.2017       10:00 hodin 

DÉMONI SOUČASNOSTI  

Divadlo Minaret - Praha 

Divadelní představení pro II. stupeň ZŠ, 

SŠ a veřejnost. 

Tragikomedie o nástrahách dnešního 

světa. Snový příběh patnáctileté dívky, 

která prochází nástrahami současného 

světa, není didaktickým poučováním,  

co se smí a nesmí. Je to hra o tom,  

jak nenápadná a lákavá je podoba 

různých závislostí, s nimiž se dívka 

postupně setkává – kouření, alkohol, 

sekty, drogy, gamblerství, drogy.  

A také o tom jaké jsou následky našich 

rozhodnutí. Hra o nejistotách a hledání 

dospívajících má svou úsměvnou  

i tragickou tvář. Krásné sny a přání  

se plní, ale výsledek nemusí být tak 

radostný a báječný. Hledáme přátele, 

lásku, toužíme mít hodně peněz...  

Ale cest, které ke splnění našich přání 

vede, je mnoho. Vybereme si tu 

nejjednodušší? Dát minimum – a dostat 

maximum? Vzít si od života to,  

co chceme – a to hned a bez námahy? 

Nejnovější hra Divadla Minaret je o sérii 

příčin a následků, o rozhodnutích, která 

nás dovedou tam, kam často  

ani nechceme... Dynamická inscenace 

Divadla Minaret oslovuje mladé lidi 

přímo a vtahuje je do příběhu.  

S použitím celé škály divadelních 

prostředků (hudba, masky, tanec...), 

provokuje k hlubšímu zamyšlení nad 

vlastním životem. 

Po představení může následovat diskuse 

jako možnost herců setkat se s názory 

mladých diváků - i příležitost  

http://www.sweb.cz/9.pscentrum.orlova.cz
http://www.sweb.cz/9.pscentrum.orlova.cz
http://www.chytrykviz.cz/
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pro publikum mluvit s herci o démonech 

dnešního světa (a nejen o nich). Délka 

představení: 50 min + možná diskuze. 

Věkové zařazení: od 12 let. 

Informace: tel: 596 511 661 

www.dkorlova.cz                                                                          

Vstupné: 70,- Kč, prodej vstupenek před 

představením 

Orlová-Lutyně, DKMO, divadelní sál 

 

28.1.2017    19:00 hodin                                                                                     

HOKEJOVÝ PLES 
Program plesu  - Kapela SAGAR, 

doprovodný program - orientální 

tanečnice Latifah - několikanásobná 

mistryně ČR, fotokoutek a další. 

Vstupné: 490,-Kč (z každé vstupenky 

jde 50,-Kč na konto ORLÍK pro malé 

hokejisty). V ceně vstupenky je večeře  

+ pro každého bude připraveno drobné 

občerstvení u stolu.  

Předprodej: sekretariát HC Orlová 

po domluvě s p. Pavlátovou 603 470 606  

a recepce DKMO. 

Informace: tel: 596 511 661 

www.dkorlova.cz                                                                          

Orlová-Lutyně, DKMO, velký sál 

 

30.1.2017   8:45 a 10:45 hodin                                                                                     

ZLATOVLÁSKA 

Divadelní představení – Těšínské 

divadlo – česká scéna  

Divadelní představení pro MŠ, I. stupeň 

ZŠ a veřejnost. 

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.  

Režie: Karel Suszka 

Scéna a kostýmy: Oleksandr Overchuk 

Choreografie: František Blaťák 

Hudba: Andrzej Macoszek 

Texty písní: Lenka Pešák 

Délka představení:  90 min 

Věkové zařazení: 5 - 12 let 

Informace: tel: 596 511 661 

www.dkorlova.cz                                                                          

Vstupné: 90,- Kč 

Orlová-Lutyně, DKMO, divadelní sál 

 

 

 

Kurzy:                                                               
 

10.1.2017    17:00 a 19:00 hodin                                                                                         
KURZ JÓGY 

Kurzovné: 10 lekcí / 400,- Kč,  

Nutná vlastní karimatka. 

 

10.1.2017     
KURZ FLAMENGO 

Kurzovné: 10 lekcí / 1300,- Kč,  

Přihlášky naleznete na: 

www.pavelovadenisa.com 

Kontakt: pavelovadenisa@gmail.com 

Tel.: 776 877 715 

 

12.1.2017    19:00 hodin                                                                                         
TANEČNÍ KURZ PRO 

POKROČILÉ 

Kurzovné: 1150,- Kč 

10 lekcí – desátá je závěrečná  

 

 

 

 

 

 

 

 

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.pavelovadenisa.com/
mailto:pavelovadenisa@gmail.com
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Výstava:                                                               
 

4.1. – 31.1.2017     
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ PAVLY 

RECHTENBEROVÉ 

Zahájení výstavy 4.1.2017. 

Otevřeno od pondělí do soboty  

od 9:00 – 20:00 hodin. 

Pořadatel: DKMO 

Vstupné: zdarma 

 

 

 

D K M O  p ř i p r a v u j e :  
 

10.2.2017      

REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA 

ORLOVÉ 
K tanci a poslechu hraje: Kapela Classic. 

Hostem Reprezentačního plesu: ABBA 

world revival, Jitka Zelenková 

Doprovodný program: Taneční 

vystoupení, předtančení, zábava, Bubble 

show Matěje Kodeše a další. Zajištěn 

bude bohatý raut, tombola. 

Informace: tel: 596 511 661 

www.dkorlova.cz                                                                         

Vstupné: 690,- Kč 

Vstupenky již v předprodeji v DKMO.  

Orlová-Lutyně, DKMO, velký sál 

 

14.2.2017     19:00 hodin             

MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK 

Funny agentura Dany Homolové 
Ztřeštěná komedie o rozdílech mezi 

muži a ženami, komedie o životě, který 

všichni dobře známe a který nás přesto 

znovu a znovu dokáže překvapovat. 

Manželé Juklovi jsou dlouholetými 

přáteli manželů Tupých. Květa a Růžena 

pracují ve stejné mateřské školce, Míra  

a Radim jsou inženýry ve stejném 

výrobním podniku. Proto není divu,  

že se jako každý rok chystají společně 

oslavit Silvestra. Alkohol teče proudem, 

a tak vtipkování žen o tom, jak jsou 

muži neschopní, negalantní, líní,  

a jak se s nimi nedá žít, a stesky mužů  

o tom, že ženy se nedají pochopit, vyústí 

ve furiantskou sázku, která vede  

k neobvyklé výměně manželů.  

Jak to dopadne...?!?! 

Hrají: Dana Homolová, Michaela 

Badinková, Martin Kraus, Daniel Rous. 

Informace: tel: 596 511 661 

www.dkorlova.cz                                                                         

Vstupné: 250,- Kč, již v předprodeji 

v DKMO a MIC 
Orlová-Lutyně, DKMO, divadelní sál 

 

22.3.2017    18:00 hodin             

KONCERT DUO JAMAHA 
Informace: tel: 596 511 661 

www.dkorlova.cz                                                                         

Vstupné: 290,- Kč / 250,-Kč, již 

v předprodeji v DKMO a MIC 
Orlová-Lutyně, DKMO, divadelní sál 

 

12.4.2017     19:00 hodin             

HVĚZDNÉ MANÝRY 

Divadelní společnost Háta Olgy 

Želenské 
Hvězdné manýry jsou tak povedená, 

rychlá a bláznivá fraška, že by se za ni 

nemusel stydět ani mistr tohoto žánru 

Feydeau. Odehrává se ve velice 

elegantním hotelu v Palm Beach v roce 

1942. Má se uskutečnit koncert  

s beneficí na podporu amerických 

válečných výdajů a organizátoři  

se neobejdou bez dvou hvězd, které 

spolehlivě plní sály a pokladny. Jenže  

to má jeden háček. Dvě zmíněné 

umělkyně se nesnášejí a potkají-li  

se na jevišti, neváhají zajít  

až k fyzickému napadení.  

Jak je ubytovat, aby se nepotkaly? 

Ředitel hotelu připraví přesný plán, 

který ale od začátku selhává. Vydrží ale 

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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jeho nervy až do konce? Bude to těžké, 

protože obě hvězdy mají své manýry  

a nekompromisně vyžadují to nejlepší 

apartmá. Nešťastnou náhodou tedy 

skončí každá v jedné z jeho ložnic  

a strašlivý výbuch je jen otázkou času. 

Obsazení: 

Bernad S. Dunlap, generální ředitel 

hotelu Palm Beach Royal - L. Vaculík 

Claudia McFadden, všemi Američany 

milovaná zpěvačka - M. Bočanová /  

A. Gondíková / K. Špráchalová 

Athéna Sinclair, hvězda jevišť a pláten - 

V. Žehrová / O. Želenská 

Murphy Stevens, Athénina osobní 

asistentka - B. Chybová / R. 

Pavlovčinová, Pippet, Claudiin osobní 

asistent - M. Zounar 

Dora del Rio, bulvární novinářka - I. 

Andrlová / P. Rychlá 

Paní Everett P. Osgoodová, členka  

a předsedkyně hnutí Ženy z Palm Beach 

za vlast - V. Peterková / I. Andrlová 

Francis, hotelový poslíček - F. Tomsa 

Otis, hotelový poslíček - Z. Pantůček / 

M. Sobotka  

Informace: tel: 596 511 661 

www.dkorlova.cz                                                                         

Vstupné: 340,- / 360,-  / 380,- 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 .  

 

4.1.2017     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 o knihovně vše,  

co potřebujete. Seznámíte se 

s katalogem knihovny,  

on-line službami a najdeme i prostor  

pro vaše dotazy. Nutná 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 

 

12.1.2017    9:30 hodin  

SETKÁVÁNÍ U RUČNÍCH PRACÍ 

Ptáčci z vlny 
Informace: Heczková Lenka  

tel: 596 522 449 

Vstupné: zdarma 

Orlová-Lutyně,  MěK, přednáškový sál 

 

17.1.2017     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 

 

 

 

 

 

 

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


  

7 

 

25.1.2017    14:00 hodin  

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ 

Pokec 

Přednáší: orlovský DĚDEK pan Jaroslav 

Lysek 

Informace: Jaroschová Taťána  

tel: 596 522 449 

Vstupné: zdarma 

Orlová-Lutyně,  MěK, přednáškový sál 

 

26.1.2017     17:00 hodin  

VILA NA SADOVÉ 

Beseda nad knihou s jejím autorem 

Richardem sklářem. 
Přednáší: Richard Sklář 

Informace: Gavelčíková Pavla 

tel: 596 522 449 

Vstupné: zdarma 

Orlová-Lutyně,  MěK, přednáškový sál  

 

31.1.2017     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 :  
 

12.1.2017 - 14.2.2017 

MŠ OKRUŽNÍ   

Výstava prací dětí z MŠ Okružní 

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, 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. 
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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. 

 Po celou dobu výstavy probíhá 

doprovodný program - pracovní listy. 

 

1.9.2016 - 31.1.2017     

IDA MÜNZBERG - PORTRÉTY   
 Výstava představuje 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.  

 

Leden 2017       

ZÁBAVNÝ PORTRÉT 
Hravá výtvarná dílna. 

Určeno pro MŠ a 1.stupeň ZŠ. 

Vstupné: podle ceníku Muzea Těšínska 

 

Leden 2017     

HRA S BARVAMI  
Výtvarná dílna. Výroba mozaiky z filcu. 

Určeno pro 2.stupeň ZŠ. 

Vstupné: podle ceníku Muzea Těšínska 

 

Leden 2017     

VÝTVARNÉ PRACOVNÍ LISTY  
Netradiční výtvarná výchova. 

Určeno pro ZŠ. 

Vstupné: podle ceníku Muzea Těšínska 

 

28.2. – 20.5.2017      

KERAMIKA JARKY RYBOVÉ 
Vernisáž proběhne 28.2. v 10:00 hodin. 

 

 

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
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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 .  
 

12.1.2017      8:15 hodin 

MK V SÁLOVÉ KOPANÉ ŽACTVA 

4. A 5. TŘÍD ZŠ 
Prezentace od 8:15 hodin na místě 

soutěže. 

Informace: Lenka Vargová  

tel.: 596511888,  

vargova@ddm-orlova.cz 

Orlová Lutyně, Gymnázium, hala 

 

17.1.2017      8:30 hodin 

KK V ŠACHU STŘEDNÍCH ŠKOL 

MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 

Prezentace od 8:30 hodin na místě 

soutěže.  

Informace: Lenka Vargová 

tel.: 596511888, 

vargova@ddm-orlova.cz 

Orlová Lutyně, DDM 

 

24.1.2017      8:15 hodin 

MK V SÁLOVÉ KOPANÉ ŽÁKŮ  

6.-7. TŘÍD ZŠ + G  

Prezentace od 8:15 hodin na místě 

soutěže. 

Informace: Lenka Vargová 

tel.: 596511888, 

vargova@ddm-orlova.cz 

Orlová Lutyně, Gymnázium, hala 

 

25.1.2017      8:15 hodin 

MK V SÁLOVÉ KOPANÉ ŽÁKŮ  

8.-9. TŘÍD ZŠ + G  

Prezentace od 8:15 hodin na místě 

soutěže. 

Informace: Lenka Vargová 

tel.: 596511888, 

vargova@ddm-orlova.cz 

Orlová Lutyně, Gymnázium, hala 

 

 

3. - 5.2.2017       

LEDOVÁ PRAHA 

3 denní poznávací zájezd pro děti  

od 9 do 15 let.  

23.1.2017 Uzávěrka přihlášek! 
Informace: Lenka Vargová 

tel.: 732704033, 

vargova@ddm-orlova.cz 

Praha 

 

Leden 2017        

JAK POMÁHÁME ZVÍŘÁTKŮM 

V ZIMĚ 

 Výukový program pro MŠ a ZŠ  

dle dohody s ved. odd. PV 

Informace: Bc. Adam Bura 

tel.: 596511888, 734463872 

Orlová Lutyně, DDM, oddělení 

přírodovědy 

 

 

 

 

 

B e j b á č e k  

 

9.1.2017     

JAK NA ČAJOVÝ OBŘAD 
Přednáška a workshop 

Přednáší: Kamil Wierzgoň  

Informace: bejbacek.vivina@seznam.cz 

www.bejbacek.cz 

Orlová-Lutyně, MC Bejbáček 

 

Kurzy:                                                               
 

Každou středu 10:00 hodin                                                                                     
HOVORY S DULOU 

Informace: bejbacek.vivina@seznam.cz 

www.bejbacek.cz 

Orlová-Lutyně, MC Bejbáček 
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19.1.2017    15:30 hodin                                                                                     
CVIČENÍ PRO TĚHULKY 

Cvičitelka: Bc. Jana Witoszová 

Informace: bejbacek.vivina@seznam.cz 

www.bejbacek.cz 

Orlová-Lutyně, MC Bejbáček 

 

12.1. a 16.1.2017    15:30 hodin                                                                                         
BABY MASÁŽE A 

AROMATERAPIE 

Lektorka: Bc. Jana Witoszová 

Informace: bejbacek.vivina@seznam.cz 

www.bejbacek.cz 

Orlová-Lutyně, MC Bejbáček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á k l a d n í  u m ě l e c k á  š k o l a  

J . R . M í š i  

 

31.1.2017     17:30 hodin      

KONCERT VÍTĚZŮ KLAVÍRNÍ 

PŘEHLÍDKY SUPERPIÁNO 2017 

Orlová-Poruba, ZUŠ J. R. Míši, 

koncertní sál M. Pouzara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMĚNA PROGRAMU   

VYHRAZENA                                                  

MIC za případné změny neručí. 

Materiály zasílejte na email 

mic@knihovna-orlova.cz 

Připomínka uzávěrky Kalendária na 

únor 2017 

neděle 15.1.2017 
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MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM  

V prodeji: turistické a upomínkové předměty města Orlové, 

dřevěné magnetky 

a klíčenky a také turistické deníky a vizitky.  

 

 

Aktualizováno k 21.12.2016 


