
Kalendárium 
Září  2019          Orlová 
Významné orlovské společenské,  kulturní  

a sportovní akce připravované na rok 2019 
                                                                       

15. 9. 2019 - Pohybem za zdravím  

2. 10. 2019 - Plavecká soutěž měst  

28. 10. 2019 - Pietní akt  

7. - 8. 11. 2019 - Výstava spolkové  

                         a klubové činnosti                

11. 11. 2019 - Pietní akt     

16. 11. 2019 - Spolkový večer  

1. 12. 2019 - Zahájení adventního času  

9. - 13. 12. 2019 - Vánoční výstava  

11. 12. 2019 - Česko zpívá koledy  

 

 

 

 
 

KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA PRO 

VEŘEJNOST 

Soukromá lektorka s mnohaletou praxí, po 3 

letém pobytu a 2 letém studiu v USA, zahajuje 

kurz anglického jazyka pro šk. rok 2019/2020. 

Individuální přístup / maximálně 5 studentů ve 

skupině / konverzace / možnost individuálních 

hodin. 1 bezplatná schůzka, rozdělení kurzistů 

podle úrovně pokročilosti. 

3 kurzy po 10 lekcích / lekce 60 minut. 

Kurzovné: od 120 do 250 Kč za jednu lekci 

podle počtu osob ve skupině. 

Platba: za jednotlivé kurzy. 

Kurz pořádá Zuzana Radková.  

V případě zájmu se hlaste na uvedených 

kontaktech do 20. 9. 2019 

605 301 233, zuradkova@seznam.cz 

 

Sestavilo a vydává Městské informační 

centrum. 

Pořadatelé jednotlivých akcí si vyhrazují  

právo na změnu. 

MIC za případné změny neručí. 

Materiály zasílejte na email  

mic@knihovna-orlova.cz 

Uzávěrka na říjen 2019 - neděle 15. 9. 2019 

 

mailto:zuradkova@seznam.cz


  
 

1. 9. až 30. 9. 2019 

MŮJ NEJHEZČÍ PRÁZDNINOVÝ 

ZÁŽITEK  

Napiš nebo namaluj svůj prázdninový zážitek 

(maximálně formát A4) a odevzdej ho na 

oddělení pro děti a mládež. Vyhlášení vítězů 

proběhne 11. 10. v 15:00 hodin. 

Těšíme se na Vaše zážitky! 
Orlová-Lutyně, MěK, oddělení pro děti a mládež 

596 522 449, www.knihovna-orlova.cz 

 

3. 9. 2019 až 26. 9. 2019  

BAREVNÁ PALETA – CVA HAVÍŘOV  

Výstava amatérských výtvarníků – seniorů - 

z centra volnočasových aktivit Havířov. 

Vystavené obrazy jsou v klasických malířských 

technikách - olej, akvarel, pastel a akryl. Mezi 

náměty převažují krajiny, ale jsou to i zátiší, 

portréty, ale i barevně výrazné kresby motýlů 

nebo ptáků.  

20 amatérských výtvarnic a výtvarníků z CVA 

Havířov vystavuje přibližně 150 obrazů 

z posledního období své tvorby. 

Vystavená díla vznikala v pohodové 

atmosféře atelieru nebo i v plenéru. 

Otevřeno: pondělí - sobota od 9:00 - 18:00 

hodin, neděle od 13:00 – 18:00 hodin. 

Pořádá: DKMO 

Vstupné: zdarma 

Orlová-Lutyně, DKMO, velká galerie 

596 511 661, www.dkorlova.cz  

 

3. 9. 2019 až 28. 2. 2020 

SLADKÉ POKUŠENÍ 

Vernisáž proběhne 3. 9. v 10:00 hodin. 

Výstava o sladkých pokrmech, převážně pečivu, 

moučnících a cukroví, které připravovaly naše 

babičky a maminky. Nabízí nejen inspiraci pro 

obohacení kulinářského umění o další druhy, ale 

snaží se podnítit k zamyšlení nad významem 

těchto pokrmů v naší kultuře. Zprostředkovává 

návody na přípravu jednotlivých výrobků a 

seznamuje s kuchyňským nádobím a náčiním, jež 

bylo pro přípravu a servírování pokrmů rovněž 

velice důležité.  

Orlová-Lutyně, Výstavní síň Orlová 

596 531 205, orlova@muzeumct.cz 

 

3. 9. 2019 14:00 hodin 

ANTIKVARIÁT POD ŠIRÝM NEBEM 

Z výtěžku akce zakoupíme velký skákací hrad 

pro orlovské děti. 

Orlová, prostranství před DKMO 

596 511 661, www.dkorlova.cz  

 

 

5. 9. 2019 až 5. 11. 2019 

ZACHRAŇME STROMY 

Kolektivní výstava malířů z ateliéru Viridian. 

Orlová-Lutyně, MěK, mini galerie na schodišti a 

ve studovně 

596 511 306, www.knihovna-orlova.cz 

 

7. 9. 2019    10:00 hodin    

BRANNÝ DEN 

Branný den pro veřejnost v Orlové.  

Ukázky vojenské, policejní a záchranářské 

techniky. Jízdy s BVP. Spousta úkolů na 

tematicky zaměřených stanovištích. Soutěže a 

zábava pro celou rodinu. Bohatý doprovodný 

program. Lety vrtulníkem. 

Pořádá Bezpečná země ve spolupráci s DKMO. 

Vstupné: zdarma 

Orlová-Lutyně, areál letního kina  

596 511 661, www.dkorlova.cz  

 

12. 9. 2019 9:30 hodin 

SETKÁVÁNÍ U RUČNÍCH PRACÍ  
Obrázky ze sušených květin 

Dokonalé tvary a barevnost květů i listů si 

doslova říkají o výtvarné zpracování.  

Kromě obrázků můžeme pomocí této techniky 

ozdobit diář, fotoalbum, krabičku nebo třeba 

svícen. Při zatavení rostlinné kompozice do fólie 

i záložky do knih, podtácky a podobně. 

Orlová-Lutyně, MěK, přednáškový sál  

596 522 449, www.knihovna-orlova.cz 

 

13. 9. 2019   15:00 hodin 

SENIOR KLUB 

Pořádá klub seniorů Orlová-Lutyně. 

Orlová-Lutyně, DKMO, velký sál 

596 511 661, www.dkorlova.cz    

 

14. 9. 2019  

BASEBALL SHOWTIME 25+1 

Letní kino Orlová 

www.msk-orlova.cz 

 

14. 9. 2019 15:00 hodin 

ORLOVSKÁ BOTA 

Pochod Orlovou pro celou rodinu. Po trase bude 

několik stanovišť s řešením kvízových otázek. 

START: Prostranství u Moravy 

CÍL: Orlová 1, cukrárna Fuchsie 

V cíli bohatý doprovodný program, soutěže a hry 

pro děti a dospělé, živá hudba aj. 

Orlová 

596 511 661, www.dkorlova.cz  

 

 

20. 9. 2019     19:00 hodin 

CESTOVATELSKÝ VEČER 

Cestovatelský večer na téma: Tušetie – svérázná 

část Gruzie 

Přednášející: Bc. Stanislav Prais 

Pořádá YMCA, ICM, za podpory Města Orlová a 

DKMO. 

Vstupné: zdarma 

Orlová-Lutyně, DKMO, Klubovna 2 

596 511 661, www.dkorlova.cz  

 

25. 9. 2019     19:00 hodin             

SIEDEM ZEGARKÓW KOPIDOŁA 

JOACHIMA RYBKI 

Divadelní představení 

Těšínské divadlo – polská scéna 

Gustaw Morcinek 

Reżyseria: Wiesław Hołdys 

"Siedem zegarków kopidoła Joachima Rybki" to 

teatralna adaptacja ostatniej, wydanej za życia 

autora (w 1960 r.) powieści Gustawa Morcinka 

(1891-1963), pochodzącego z Karwiny, 

wybitnego polskiego pisarza, jak mało który 

związanego ze Śląskiem Cieszyńskim. Napisana 

w pierwszej osobie, jest monologiem osobliwego 

kpiarza - sowizdrzała,  kopidoła (czyli grabarza), 

który kopiąc kolejne miejsca wiecznego 

spoczynku, kojarzy je z tytułowymi siedmioma 

zegarkami , które przechowuje w szafie i w 

swojej pamięci. A każdy z tych zegarków znalazł 

się w jego posiadaniu w odmiennych 

okolicznościach -  i historie tych zegarków 

stanowią właściwą fabułę powieści. - a także 

powstającego na jej kanwie spektaklu. 

Ale przede wszystkim jest to spektakl o czasie, 

który szeleści w szafie, gdzie Joachim Rybka 

przechowuje swoje zegarki - talizmany. Czasie, 

który „czasem dzwoni w uszach. Czasem milczy, 

bo stanął i stoi, gdyż ma czas. Inny jest czas w 

nocy, inny za dnia. Inny czas jest ten odmierzany 

zegarkiem, a inny we mnie samym, a jeszcze inny 

we wspomnieniach. Jest dużo czasów, a każdy 

inny. Tylko niedowarzeni mędrkowie twierdzą, że 

jest jeden czas". 

Projekt jest współfinansowany ze środków 

Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie 

Vstupné: 150 Kč, studenti 130 Kč 

Prodej vstupenek pro širokou veřejnost 

pouze 1 hodinu před představením na 

recepci DKMO. 

Orlová-Lutyně, DKMO, divadelní sál 

596 511 661, www.dkorlova.cz  

 

 

 

15. 9. 2019 

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ  

Zábavná skládačka. 

Určeno pro veřejnost. 

Vstupné: zdarma 

Orlová-Lutyně, Výstavní síň Orlová 

596 531 205, orlova@muzeumct.cz 

 

16. 9. až 29. 11. 2019 

ZNÁME ORLOVOU  

Besedy o městě Orlová. 

Určeno pro III. třídy ZŠ. 

Vstupné: zdarma 

Orlová-Lutyně, Výstavní síň Orlová 

596 531 205, orlova@muzeumct.cz 

 

16. 9. 2019    9:00 hodin 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

Přístupno veřejnosti. 

Pořádá město Orlová. 

Orlová-Lutyně, DKMO, velký sál 

596 511 661, www.dkorlova.cz    

 

17. 9. 2019 9:00 hodin 

SETKÁVÁNÍ S MOZKOVÝMI ZÁVITY 

Cvičení pro lepší paměť zábavnou formou! 

Přednášející: PhDr. Mgr. Hana Vavříková, PhD. 

Vstupné: 100 Kč / celý cyklus, 30 Kč / 1 lekce 

Orlová-Lutyně, MěK, přednáškový sál 

596 522 449, www.knihovna-orlova.cz 

 

18. 9. 2019  14:00 hodin 

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ 

Požární ochrana obyvatel 

Srdečně Vás zveme na tradiční setkávání seniorů. 

Tentokrát budeme diskutovat s členem 

Hasičského záchranného sboru Ing. Lukášem 

Rylkem o požární ochraně obyvatel. 

Vstupné: zdarma 

Orlová-Lutyně, MěK, přednáškový sál  

596 522 449, www.knihovna-orlova.cz 

 

19. 9. 2019 8:00 až 16:00 hodin 

SLEZSKÝ RYNEK 

Farmářské trhy 

Provozovatelem - Spolek českých výrobců a 

zemědělců. 

Orlová-Lutyně, prostranství před Moravou 

596 511 306, www.dkorlova.cz 
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27. 9. 2019      15:30 hodin 

POHÁDKOVÝ LES 

V případě nepříznivého počasí bude akce 

zrušena. 

Orlová-Lutyně, Klub Spirála, zahrada 

736 442 350, sandra.sertlerova@ddm-orlova.cz  

 

27. 9. 2019     19:00 hodin             

LÁSKA MEZI NEBEM A ZEMÍ 

Divadelní představení 

Těšínské divadlo – česká scéna 

Pam Valentine 

Režie: Jiří Seydler 

Mladí manželé Simon a Flic se stěhují do domu 

po nedávno zesnulém spisovateli Jacku 

Cameronovi. Simon, který píše svoji první knihu, 

doufá, že v domě, který je pro ně zajímavý také 

dostupnou cenou, přebývá i duch slavného 

spisovatele, což by pro Simona mohlo být i 

potřebnou inspirací. Ani netuší, jak blízko 

pravdy je. Jack a Susie dům „obývají" v 

nehmotné podobě i nadále. A to je zdrojem 

mnoha ne-předvídaných, občas i humorných 

situací. Romantická komedie, jejímž hlavním 

motivem je láska. 

Premiéra: 7. září 2019 

Vstupné: 150 Kč, studenti 130 Kč 

Prodej vstupenek pro širokou 

veřejnost pouze 1 hodinu před 

představením na recepci DKMO. 

Orlová-Lutyně, DKMO, divadelní sál 

596 511 661, www.dkorlova.cz  

 

15. 10. 2019 19:00 hodin 

BOSÉ NOHY V PARKU  

Divadelní představení  

Romantická komedie nejen o lásce 

Mezi novomanžely to správně jiskří, ať už se 

hádají či milují! 

Bosé nohy v parku nabízí úžasnou podívanou na 

první novomanželské trable, které jsou ale 

podány s takovým vtipem a nadhledem, že se 

divák baví od začátku až do konce. Nejnovější 

inscenace divadelní hry Neila Simona, kterou 

možná znáte z filmového zpracování s Jane 

Fondovou a Robertem Redfordem. 

Délka představení: 130 min vč. přestávky  

Hrají: Rudolf Hrušínský, Radúz Mácha, Anna 

Kameníková / Karolína Vágnerová, Veronika 

Freimanová 

Vstupné: 400 Kč, již v předprodeji na recepci 

DKMO nebo online na www.dkorlova.cz 

Orlová-Lutyně, DKMO, divadelní sál 

596 511 661, www.dkorlova.cz  
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24. 10. 2019 18:00 hodin 

VESNIČKO MÁ STŘEDISKOVÁ  

Představení divadelního spolku Lordi  Orlová  

Vstupné: 100 Kč, v předprodeji na recepci 

DKMO nebo online na www.dkorlova.cz 

Orlová-Lutyně, DKMO, divadelní sál 

596 511 661, www.dkorlova.cz  

 

19. 11. 2019 19:00 hodin 

DOKTOR V NESNÁZÍCH  

Divadelní představení  

Situační komedie o průměrném plastickém 

chirurgovi, který čelí kuriózním situacím v 

ordinaci své soukromé kliniky. Je samo sebou 

pohledný, ženatý a beznadějně obklopen ženami 

všech věkových kategorií. Mezi nimi je i nová 

recepční Claudine bez valného smyslu pro 

diskrétnost? 

Délka představení: 110 min (včetně přestávky) 

Hrají: Karel Zima, Ivana Korolová / Anna 

Stropnická, Kateřina Seidlová, Dana 

Morávková / Miluše Bittnerová / Vendulka 

Křížová, Zuzana Mixová / Magda 

Weigertová, Anna Kulovaná / Patricie 

Solaříková. 

Vstupné: 350 Kč, v předprodeji na recepci 

DKMO nebo online na www.dkorlova.cz 

Orlová-Lutyně, DKMO, divadelní sál 

596 511 661, www.dkorlova.cz  

 

TANEČNÍ KURZ PRO MLÁDEŽ  

12 lekcí, včetně prodloužené a závěrečné. 

Zahájení kurzu: 9. 9. 2019 od 18:00 hodin.  

Kurzovné: 1400 Kč 

Přihlášku a bližší informace naleznete na 

stránkách www.dkorlova.cz nebo na recepci 

DKMO, kde je nutné zároveň provést úhradu. 

Taneční kurz vedou manželé Jaglarzovi. 

Orlová-Lutyně, DKMO, velký sál 

596 511 661, www.dkorlova.cz  

 

KURZ JÓGY 

Zahájení kurzu: 10. 9. 2019 od 17:00 a 19:00 

hodin. 

Kurzovné: 15 lekcí / 600 Kč, nutná vlastní 

karimatka. 

Kurz vede paní Jana Radošťanová. 

Přihlášky a bližší informace na recepci DKMO, 

kde je možné zároveň provést úhradu 

kurzovného. 

Orlová-Lutyně, DKMO, velký sál 

596 511 661, www.dkorlova.cz  

 

 

VÝTVARNÝ KURZ / RELAXAČNÍ 

MALOVÁNÍ  

10. 9. 2019 – 28. 1. 2020 

Každé úterý od 16:00 – 19:00 hodin 

Je toho na vás moc a potřebujete si odpočinout? 

Chcete tvořit? Nevíte jak na to, ale chcete být 

uvolnění a dostat kus svého nitra na plátno či 

papír? Chcete cítit, jak se stres vyplavuje do dáli, 

jak koncentrace myšlenek je soustředěná na pár 

čar a kombinace barev, jak snadné je pracovat se 

svojí intuicí? Přijďte na náš kurz! Je určen právě 

pro vás! Zajistíme všechen potřebný materiál, 

ukážeme vám techniku, s kterou budete pracovat. 

Nemusíte nic umět! 

Program: různorodé techniky kresby a malby, 

pravá mozková hemisféra, barevný kruh, 

míchání barev, relaxační malování pod vlivem 

hudby, suchý pastel, akvarel, tempery, akryl, 

intuitivní kresba, kombinované techniky, 

artterapie, meditace, výklad barev.  

V ceně jsou veškeré pomůcky: akvarel, štětce, 

anilinky, tuže, suché pastely, uhly, fixy, 

temperové barvy, papíry, tužky, gumy, brusné 

papíry, modely, podkladové materiály, 

podkladové desky, šablony, lektorné, pronájem 

prostor. V případě, že budete chtít malovat na 

plátno, budou k dispozici desky s plátnem k 

zakoupení. 

Kurz povede lektor a malíř Tomáš Oslizlok 

MgA. 

Kurzovné: 2850 Kč (splatné nejpozději do 9. 9. 

2019 na recepci DKMO) 

Kurz je určen začátečníkům i mírně pokročilým! 

Počet míst omezen! 

Pokročilí z předchozího kurzu budou mít 

nastavený individuální program. 

Orlová-Lutyně, DKMO 

596 511 661, www.dkorlova.cz  

 

KURZ TAICHI 

Zahájení kurzu: 11. 9. 2019 od 18:30 hodin. 

Kurzovné: 30 lekcí / 1200 Kč 

Kurz vede pan Miroslav Brutvan. 

Orlová-Lutyně, DKMO, velký sál 

596 511 661, www.dkorlova.cz  

 

TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ 

10 lekcí, desátá je závěrečná. 

Zahájení kurzu: 12. 9. 2019 od 19:00 hodin.  

Kurzovné: 1150 Kč 

Přihlášku a bližší informace - na recepci DKMO, 

kde je nutné zároveň provést úhradu. 

Taneční kurz vedou manželé Jaglarzovi. 

Orlová-Lutyně, DKMO, velký sál 

596 511 661, www.dkorlova.cz  
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