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kalendárium 
září 2013 

 

 

kulturní, společenské a sportovní akce konané       

v Orlové 
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. 

 
 
 

uzávěrka  na říjen 2013   pondělí 16.9.2013 
své akce zasílejte na e-mail:  mic@knihovna-orlova.cz  

                               
   

 

Významné orlovské společenské, kulturní                              

a sportovní akce připravované na rok 2013 

 
18.9.   Zátopkovy štafety 

22.9.   Orlovský běh za zdravím 
30.9. - 6.10.  Týden knihoven 
2.10.  Plavecká soutěž měst 

28.10. Den vzniku samostatného československého státu – pietní akt 
7. - 8.11.   Výstava spolkové a klubové činnosti – 18.ročník 

11.11.   Den válečných veteránů – pietní akt 

 
 
 

Z OBSAHU: 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Město Orlová 

 

18.9.      9:30  - 12:00 hodin 

Prezentace: 9:30 – 10:00 hodin                                                                         
Zátopkovy štafety 2013                                                                                                    
22.ročník štafetového závodu základních škol                            
Pořadatel: DDM Orlová ve spolupráci s městem Orlová              

Orlová-Lutyně  Městský sportovní areál Na Stuchlíkovci  

 

22.9.    15:00 hodin 

Prezentace 13:30 do 14:45 hodin ve vestibulu DKM Orlová 

ORLOVSKÝ BĚH ZA ZDRAVÍM                               
tradiční sportovně-humanitární akce  

   Jsou připraveny trasy pro chůzi, běh a cyklistiku.                  
Pořadatel: Komise Zdravého města a MA21 ve spolupráci s městem 
Orlová  

Pořadatelé jednotlivých akcí si vyhrazují právo na změnu.                 
MIC za případné změny neručí. 
 

Dům kultury města Orlové,                
příspěvková organizace                    

 

10.9.     15:00 hodin                                                                              
SENIOR KLUB 
Posezení s tancem a programem – pravidelné setkání seniorů                                                                          
Vstup volný                                                                                         
Pořadatel: Klub seniorů Orlová-Lutyně                                                                               
Informace: DKMO, Tel.: 596 511 661,  www.dkorlova.cz                                                                         

Orlová-Lutyně  Dům kultury města Orlové, estrádní sál  

18.9.     9:00 hodin                                                                                                  
Zasedání Zastupitelstva města Orlové 
Přístupno veřejnosti                                                                                                
Pořadatel: město Orlová                                                                         

Orlová-Lutyně  Dům kultury města Orlové, velký sál 

18.9.  19:00 hodin                                                                      

„WEEKEND Z …“                                                                            
Polská scéna Těšínského divadla                                                              
Více informací na:  www.tdivadlo.cz                                                                         
Prodej vstupenek v pokladně DKMO 1 hodinu před představením        
Vstupné: 100,- Kč, 60,- Kč                                                                       
Informace: DKMO 596 511 661,  www.dkorlova.cz                                     

Orlová-Lutyně  Dům kultury města Orlové, divadelní sál 

20.9.     19:00 hodin                                                                                                                                        
CESTOVATELSKÝ VEČER                                                              
Cestovatelský večer na téma „IRSKO, SKOTSKO, BENELUX“ – 
Michal LOŠŤÁK                                                                                                                   
Vstup volný                                                                                                          
Pořadatel: YMCA, ICM za podpory Města Orlové a DKMO                                    

Orlová-Lutyně  Dům kultury města Orlové, klubovna č.2  

25.9.     19:00 hodin                                                                              
„ZÁBAVNĚ O STÁŘÍ?“  
Ale ANO! Přesvědčí Vás Aleš Cibulka a Vladimír Hron                           
Pořad „Zábavně o stáří“ má za sebou již téměř 50 úspěšných repríz 
ve Zdravých městech a regionech. Pořad je večerní představení pro 
široké spektrum publika, kde významnou cílovou skupinou jsou 
rodiny se seniory, tedy i lidé středního věku. Velice zábavnou                     
a přátelskou formou zde získáte celou řadu důležitých informací.    
Zábavné diskutování je prokládáno vystoupeními Vladimíra Hrona.                                                           
Vstupné: 50,- Kč      
Každý divák dostane zdarma dárkový balíček od sponzora pořadu a 
proběhne slosování hodnotné ceny – tlakoměru.                                                                                                                             

Orlová-Lutyně  Dům kultury města Orlové, divadelní sál  
popř. v estrádním sále                                                                                                         

Město Orlová                                                              1 
Dům kultury města Orlové                                       1,2                          
Městská knihovna a MIC                                         2,3                     
Muzeum                                                                      3 
Sport                                                                           3 
ČSŽ,  Kino Vesmír                                                      4 
Klub Spirála                                                       příloha 
Futra                                                                  příloha 
Pohádkový les                                                   příloha                                                                  
  
 

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

9.9.    zahájení 16:30  a 19:00 hodin                                                                                 
TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ                                                                                                                            
Vyučuje se v pondělky ve 12 lekcích, z nichž 6.je prodloužená 12.je 
závěrečná                                                                                                           
Kurzovné: 900,- Kč                                                                                      
Pořadatel: DKMO; 596 511 661,  www.dkorlova.cz                        

Orlová-Lutyně  Dům kultury města Orlové, estrádní sál 

12.9.  zahájení  19:00 hodin                                                                                      
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ  
9 lekcí + 1 závěrečná. Kurzy budou probíhat každý čtvrtek.                                                           
Kurzovné: 980,- Kč                                                                                  
Pořadatel: DKMO; 596 511 661,  www.dkorlova.cz                                                                               

Orlová-Lutyně  Dům kultury města Orlové, estrádní sál 

16.9.   zahájení                                                                        
ANGLIČTINA HROU PRO DĚTI 
Zábavnou a hravou formou se děti učí anglickému jazyku. Kurz je 
určen pro děti od 6 do 14 let. S tím, že je rozdělen do dvou skupin – 
menší děti 6-9 let a větší děti 10-14 let. Kurz „Škola hrou pro děti“ 
bude probíhat v rozsahu  jedné vyučovací hodiny (45 min.) mimo 
svátky a stanovené prázdniny.                                                                         
Zahájení 16.9.2013    Vyučování : každé pondělí:                                                                                                     
1.skupina: 15:00 – 15:45   2.skupina : 15:45 – 16:30                                                         
Kurzovné pro rok 2013/14: 1.100,- Kč                                                                                
Pořadatel: DKMO; 596 511 661,  www.dkorlova.cz                                                                                           

Orlová-Lutyně  Dům kultury města Orlové 

16.9.   zahájení I.skupina  19.9. zahájení II.skupina                                                                           
ANGLIČTINA POKROČILÍ A KONVERZACE 

Kurz probíhá 1x týdně v pondělí v 17:00 hodin (zahájení 16.9.), nebo 
1x týdně ve čtvrtek v 16:30 (zahájení 19.9.) ve 2 vyučovacích 
hodinách mimo svátky a stanovené prázdniny. (90 minut)                                                                                                         
Kurzovné pro rok 2013/14:  2.100,- Kč                                                                                
Organizační schůzka pro přihlášené je 12.9.2013                                               
Pořadatel: DKMO; 596 511 661,  www.dkorlova.cz                                                                                           

Orlová-Lutyně  Dům kultury města Orlové 
 

17.9.   zahájení v 16:45 začátečníci  a 18:30 mírně pokročilí                                                                       
ANGLIČTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ 
POKROČILÉ 
Kurz probíhá 1x týdně v pondělí, 2 vyučovací hodiny mimo svátky                
a stanovené prázdniny.                                                                                                         
Kurzovné pro rok 2013/14: 2.100,- Kč                                                                                
Organizační schůzka pro přihlášené je 12.9.2013                                               
Pořadatel: DKMO; 596 511 661,  www.dkorlova.cz                                                                                           

Orlová-Lutyně  Dům kultury města Orlové 

18.9.   zahájení v 16:30                                                                       
FRANCOUZSKÝ JAZYK SLOVEM I PÍSMEM 
Určeno pro úplné začátečníky. Nově nabízený kurz probíhá 1x týdně 
ve středu, 2 vyučovací hodiny mimo svátky a stanovené prázdniny.                                                                                                         
Kurzovné pro rok 2013/14: 2.100,- Kč                                                                                
Pořadatel: DKMO; 596 511 661,  www.dkorlova.cz                                                                                           

Orlová-Lutyně  Dům kultury města Orlové 

18.9.   zahájení 18:30 – 20:00                                                                       
KURZ TAICHI 
30 lekcí – každou středu                                                                                                       
Kurzovné: 1.200,- Kč   
Pořadatel: DKMO; 596 511 661,  www.dkorlova.cz                                                                                              

Orlová-Lutyně  Dům kultury města Orlové 

19.9.   zahájení 16:30                                                                       
KURZ JÓGY 
10 lekcí – každé úterý – nutná vlastní karimatka                                                                                                       
Kurzovné: 400,- Kč  
Pořadatel: DKMO; 596 511 661,  www.dkorlova.cz                                                                                              

Orlová-Lutyně  Dům kultury města Orlové 

23.9.   zahájení                                                                                        
KURZ SEBEOBRANY 

12 lekcí – každé pondělí - 18:00 – 19:30   
Kurzovné: 900,- Kč   
Pořadatel: DKMO; 596 511 661,  www.dkorlova.cz                                                                                              

Orlová-Lutyně  Dům kultury města Orlové 

   Zahájení  3.10.2013  

UMĚLECKÝ KURZ LOUTKOVÉHO DIVADLA 
Vhodné pro dospělé a děti od 9 let. Zájmová činnost bude probíhat 
jednou týdně ve čtvrtek od 15:00 do 17:00 hodin pro děti a 16:00 – 
18:00 pro dospělé.                                                                                                         
Kurzovné pro rok 2013/14: 600,- Kč                                                                                

Orlová-Lutyně  Dům kultury města Orlové 
 

  Kurzy budou probíhat v prostorách DKMO, kde se zároveň 
už nyní můžete, do vybraného kurzu dle přihlášky, zapsat. 

Podle počtu zájemců se následně rozhodne, který z kurzů 

bude otevřen.   

VÝSTAVY: 

do  27.9.2013                                                                       
Výstava „Historie stavebnice MERKUR“                                
sběratele Jiřího Mládka                                                              
Na výstavě si budete moci sami vyzkoušet práci se stavebnicí                                                                                                        
Velká a malá galerie DKMO                                                                                              
Vstupné: 20,- Kč                                                                                  

Možnost zakoupení permanentky – 5 vstupů za 50,- Kč  

 

5.9.     9:00 – 16:00 hodin                                                                                                                                                                                                       
FARMÁŘSKÉ TRHY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Pořádá: JUNG–INDUSTRY s.r.o. (Robert Landkaš)                                    

Orlová-Lutyně Náměstí 28.října  

Další termíny:  3.10., 24.10.,  21.11.,  6.12., 19.12.                                                                                                                                                                          

Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu.                                                
MIC za případné změny neručí.                     

 

 Od měsíce srpna  - plánovaná digitalizace divadelního 

sálu! Pokud by rekonstrukce nebyla dokončena včas, budou 

akce přesunuty do estrádního sálu, popř. zrušeny.  

 

Městská knihovna Orlová,                                                     
příspěvková organizace                                                                                                                                                                      

 
12.9.       10:00 – 12:00 hodin                                                                                                                                                                                        

Pro účastníky akce “SETKÁVÁNÍ“                                                                                                                                                                                                              
u ručních prací                                                                                                                                                                                                                  

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Informativní schůzka pro stálé příznivce SETKÁVÁNÍ i nové členy                                                                                                                                                                       
Informace: Lenka Heczková, 596 522 449                                                                                                                                                                                 

Orlová-Lutyně,  MěK - přednáškový sál  

19.9.      17:00 hodin                                                                                                                                                                                                                                                                      

ZÁHADY TICHOMOŘÍ 
Cestovatelská beseda s Arnoštem VAŠÍČKEM                                                                                                                                                                       
A.Vašíček představuje nejzajímavější objevy ze svých cest,  
tentokrát především z Velikonočního ostrova, Austrálie  
a řady tichomořských ostrovů. 
pro veřejnost -  vstup zdarma                                               
Pořadatel: MěK Orlová – oddělení pro dospělé čtenáře                                                                                                                                                                                                                
Informace: Pavla Gavelčíková, 596 522 449                                                                                                                                                                                         

Orlová-Lutyně,  MěK - přednáškový sál 

25.9.      14:00 hodin                                                                                                                                                                                        

Pro účastníky akce “SETKÁVÁNÍ“                                                                                                                                                                                                              
při Městské knihovně Orlová                                                                                                                                                                                                                  

ZAHÁJENÍ  PODZIMNÍHO SETKÁVÁNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
první informativní schůzka pro stálé i nové členy                                                                                                                                                                       

http://www.dkoorlova.cz/
http://www.dkoorlova.cz/
http://www.dkoorlova.cz/
http://www.dkoorlova.cz/
http://www.dkoorlova.cz/
http://www.dkoorlova.cz/
http://www.dkoorlova.cz/
http://www.dkoorlova.cz/
http://www.dkoorlova.cz/
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Informace: Taťána Jaroschová, 596 522 449                                                                                                                                                                                 

Orlová-Lutyně,  MěK - přednáškový sál  

26.9.     od 9:00 do 17:00 hodin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
DEN KÁVY                                                                                                                                                                    
výtvarné dílny, přednášky o kávě, degustace, zdobení  
a příprava kávy…                                                                                                                                                                  
pro veřejnost - vstup zdarma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Pořadatel: MěK Orlová                                                                                                                                                                                                    
Informace: Bc. Eva Žáková, 596 522 449                                                                                                                                                                                  

Orlová-Lutyně,  MěK - přednáškový sál  

30.9.       15:00 – 16:00 hodin                                                                                                                                                                                        

Pro účastníky akce “SETKÁVÁNÍ“                                                                                                                                                                                                              
u ručních prací                                                                                                                                                                                                                  

VÝTVARNÉ TECHNIKY VČERA A DNES                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Přiblížíme Vám různé techniky ručních prací                                                                                                                                                                      
Informace: Lenka Heczková, 596 522 449                                                                                                                                                                                 

Orlová-Lutyně,  MěK - přednáškový sál  

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 

Výstavy: 

do  21.9.                                                                                                                                                                                                         
VÝSTAVA  PRACÍ  DĚTÍ  Z  KOMUNITNÍHO  CENTRA  
MAJÁK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Orlová-Lutyně MěK Orlová, minigalerie na schodišti a ve 

studovně       

 

  od 30.9.2013 začíná celostátní akce TÝDEN KNIHOVEN: 
* 30.9.  VÝTVARNÉ TECHNIKY VČERA A DNES  15:00 - 16:00 hod. 
* 1.10.  BATIKOVANÉ ŠÁTKY  - výtvarná dílna  15:00 – 18:00 hod. 
* 2.10.  PRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH před MěK  9:00 – 17:00 hod. 
* 3.10.  Eva TVRDÁ – beseda se spisovatelkou  17:00 hod. 
  

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Městské informační centrum                                                  

a   p r o d e j  v s t u p e n e k  

V MIC SI MŮŽETE ZAKOUPIT VSTUPENKY NA 

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE 
SPOLEČNOSTÍ  Ticket Art® , Ticketportal, Eventim,  
Ticketpro, Ticketstream                                                        
NA VYBRANÁ PŘEDSTAVENÍ DOMU KULTURY MĚSTA 

ORLOVÉ, DOMU KULTURY MĚSTA OSTRAVY                                      
a NA PŘEDSTAVENÍ                                                                  
NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO 

v Ostravě ( Divadlo A. Dvořáka a Divadlo J. Myrona ) 

Prodej vstupenek                                                      
pondělí-pátek pouze do 17:30 a v sobotu do 11:30 h. 

PRODÁVÁME I UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY Z ORLOVÉ:  
hrnečky, skleničky, trička, deštníky, polštářek, záložky 
s magnetem, turistickou magnetku Orlové, nové pohlednice 
Orlové, graf.listy a jiné.                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Muzeum Těšínska  -  výstavní síň Orlová                                                                             

Otevírací doba:                                                                                             
pondělí – pátek   8:00 – 12:00 hodin    12:30 – 16:30 hodin                         
sobota, neděle    ZAVŘENO                                                               

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.                                     

od 3.9.2013 do 31.1 2014 výstava                                            

„Zvířata a jejich děti“                                                     

Vernisáž 3.9.2013 v 10:00 hodin. Mláďata zvířat jsou bezesporu 
nejvděčnějším objektem k pozorování jak v přírodě, tak pouze na 
obrázku. Za roztomilostí se však skrývají pozoruhodnosti jejich 
vývoje, dospívání a péče rodičů o vlastní potomstvo. Zatímco některá 
mláďata jsou svým rodičům podobná již od narození, některá se 
dospělcům podobají jen vzdáleně. Výstava zapůjčená z Muzea 
beskyd Frýdek-Místek představuje mladé a dospělé zástupce naší 
fauny, které lze potkat ve volné přírodě i ve městech. Nabízí 
návštěvníkům jedinečnou možnost porovnat rozdíly mezi mláďaty      
a jejich rodiči, přináší však i mnoho zajímavostí z rodinného života 
jednotlivých zvířat.   

   Akce na září:                                                                                                     

9.9.                                                                                                                                                                                   
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ                                                                                                  
Vstup zdarma  

termíny dle dohody                                                                                                                                                                                    
BESEDY A PŘEDNÁŠKY K VÝSTAVĚ                                                                                                  
Besedy a přednášky kurátorek výstavy.                                            
Vhodné pro MŠ, ZŠ, SŠ.                                                                    
Bližší informace Vám poskytneme prostřednictvím výše uvedených 
kontaktů.  

termíny dle dohody                                                                                                                                                                                    
NAŠE MĚSTO – BESEDA O MĚSTĚ ORLOVÁ                                                                                                  
Tradiční akce pro 3.třídy orlovských základních škol.    

od 18.9. každých čtrnáct dní ve středu od 14:00 hodin                                                                                                                                                                                   
MUZEJNÍ KROUŽEK                                                                                                 
Hry, soutěže s odměnami, tvůrčí dílny. Vhodné pro děti od 9 do 
11 let. Bližší informace Vám poskytneme prostřednictvím výše 
uvedených kontaktů.  

23. – 27.9.      
MOŘSKÝ KONÍK                                                                                                 
Výroba koníka z papírového talířku. Vhodné pro MŠ, 1.st. ZŠ.                                                   

   Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu.                                            
MIC za případné změny neručí 

Sport v Orlové                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

14.9.                                                                                 
MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ V TURISTICKÉM ZÁVODĚ                                                                                                                                                               
Pořadatel: TOM 2607 Střelka, KČT Orlová, KSVČ Juventus Karviná                                                                        
Informace: Eva Vilhelmová e-mail: eva.vilhelmova@seznam.cz  

Orlová-Lutyně  ZŠ K.Dvořáčka  09:00 nástup a zahájení 

                                                              15:00 vyhlášení výsledků                                                                                                                                                                                                                                          

19.9.     prezentace  14:30;  závod od 15:00 hodin                                                                             

O POHÁR ORLOVSKÝCH ŠKOL 2013                                                                                                                                                               
Závod všech základních škol z Orlové.                                                                            
Prezentace na parkovišti pod kinem Vesmír ve 14:30 hodin 
Pořadatel: CK Orlík Orlová                                                                         
Informace: Karel Kempný, e-mail: KKempny@seznam.cz   

22.9.     od 9:30 do 12:00 hodin                                                                              

TJ METEOR ORLOVÁ – PASKOV                          
mistrovský zápas – muži - házená                                                                                
Pořadatel: TJ Meteor Orlová, odd.házené                                            
Informace: kudelajozef@centrum.cz                                                                                                                                                                         
Orlová-Lutyně  sport.hala Gymnázia a SOŠ 
Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu.                                                
MIC za případné změny neručí.   

http://www.muzeumct.cz/
mailto:orlova@muzeumct.cz
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Český svaz žen, Orlová 

21.9.  14:00 – 17:00 hodin                                                                                     

POHÁDKOVÝ LES                                                                                                
Všechny děti, které rády soutěží, jsou vítány.  
Za každého počasí.                                                                                                     
Pořadatel: Český svaz žen Orlová; Partner: Město Orlová, Klub 
Spirála DDM Orlová                                                             
Orlová-Lutyně  zahrada Klubu Spirála    

Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu.                                                
MIC za případné změny neručí.      

Kino Vesmír 

Tel.: 603 161 335 

1.9.      13:30 a 15:30                                                                         

RANGO        / USA  2011 /                                                             
107´, přístupný, animovaný/rodinný/dobrodružný, 
české znění                                                                   
Film vypráví těžko uvěřitelný příběh 
neuvěřitelného chameleóna, který na svých 
cestách zažije nejen spoustu dobrodružství                     
a nebezpečí, ale potká i několik nových přátel                 
a pozná, že právě oni jsou na světě velmi 
důležití.                                                                   
Vstupné 50,- Kč 

1.9.      17:45 a 20:00                                                                       

RYCHLE A ZBĚSILE 5  / USA /                                                             
do 12 let nevhodný, 130´, akční/krimi/thriller, 
titulky                                                                                
Nohou zašlapávají pedál plynu do podlahy, 
jednou rukou řídí a v té druhé třímají zbraň  nebo 
aspoň ukazují vztyčený prostředník. Jsou prostě 
rychlí a zběsilí. V hlavních rolích: Paul Walker, 
Vin Diesel, Jordana Brewster a Dwayne 
Johnson. 
Vstupné: 70,- Kč 

6. – 8.9.      17:45 a 20:00                                                                       

127 HODIN  / USA /                                                             
přístupný, 165´, širokoúhlý/dobrodružný/akční/sci-
fi, titulky                                                                                
Jedné páteční noci v dubnu 2003 se Aron 
Ralston vydal do Utahu, aby zde strávil víkend 
lezením po odlehlých skalách národního parku 
Canyonlands. O šest dnů později se znenadání 
zjevil v civilizaci, bohatší o neuvěřitelný příběh              
a chudší o pravou ruku… 
Vstupné: 70,- Kč 

7. - 8.9.     13:30 a 15:30                                                                       

HOP  / USA /                                                             
přístupný, komedie, české znění                               
Hlavním hrdinou animovaného filmu je zajíček 
HOP snící o budoucnosti rockové hvězdy. 
Jednoho dne však Hopa přejede autem FRED, 
malý ulejvák, u kterého se v tu chvíli probudí 
něco jako černé svědomí.Komedie HOP je 
oblíbenou kombinací hraného a animovaného 
filmu. 
Vstupné : 50,- Kč 

13. – 15.9.  17:45 a 20:00                                                                       

FOTŘI JSOU LOTŘI  / USA /                                                             
přístupný, 98´, komedie, české znění                                                                                
Že by se konečně sblížili? Aspoň kvůli dětem? 
Nejhorší věcí v životě Grega je jeho tchán Jack. 
Na to si už za tu dobu, co žije s dcerou bývalého 
elitního agenta tajných služeb stačil zvyknout. Ve 
třetím díle komediální rodinné kroniky se ovšem 
schyluje k Velkému třesku… 
Vstupné: 70,- Kč 

14. - 15.9.    13:30 a 15:30                                                           

MODRÝ TYGR / ČR/Slovensko/Německo  2011 /                                                                                                     

90´, přístupný, rodinný, komedie                                                        
Co se stane, když se ve městě objeví modrý 
tygr? Dobrodružný, magický a humorný rodinný 
film vtáhne děti i jejich rodiče do světa fantazie.                                                                  
Hrají: A.Polívková, J.Hartl, B.Hrzánová, 
L.Vychodilová, L.Havelková…                                     
Vstupné 50,- Kč 

20. - 22.9.    17:45 a 20:00                                                                       

OBHÁJCE  / USA 2011 /                                                             
118´, do 12 let nevhodný, thriller/drama/krimi, 
titulky                                                                           
Matthew McConaughey v hlavní roli 
charismatického trestního advokáta v Los 
Angeles, jehož kanceláří je zadní sedadlo vozu 
Lincoln Continental. Po tom, co většinu své 
kariéry strávil obranou drobných kriminálníků, 
dostane z ničeho nic svůj velký životní případ: 
obhajobu bohatého playboye z Beverly Hills, 
který je obviněn z pokusu vraždy. To, co se ze 
začátku jeví jako jasný případ s velkým finančním 
výnosem, se rychle obrátí v děsivý souboj dvou 
mistrů manipulace.                                                           
Vstupné: 70,- Kč                                                                                                                                                                                         

21. - 22.9.    13:30 a 15:30                                                                    

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3    /USA 2011/                                                                                 
87´, přístupný, animovaná/rodinná/komedie, 
české znění                                                                 
Tentokrát si naši známí vyrážejí užít prázdniny na 
luxusní výletní lodi, kterou svým dováděním 
během chvíle obrátí naruby. Chipmunkové                      
a Chipettky páchají jednu lumpárnu za druhou. 
Veškerá legrace ale končí ve chvíli, kdy 
ztroskotají na opuštěném ostrově, ze kterého, jak 
se zdá, není úniku…                                                     
Vstupné 50,- Kč  

27. - 29.9.  17:45 a 20:00                                                                       

AŤ VEJDE TEN PRAVÝ  / Švédsko 2008 /                                                             
do 12 let nevhodný, 114´, horor/drama, titulky                                                                                
Netradiční upírský horor nasáklý krví i láskou, 
s nadpřirozenými prvky, sugestivní podívanou            
a se skvělými hereckými výkony. 
Vstupné: 70,- Kč 

28. – 29.9. 13:30 a 15:30                                                                                

CROODSOVI  / USA 2013 /                                                                                                     
100´, přístupný, animovaná/rodinná/komedie, 
české znění                                                        
Dobrodružná animovaná komedie vypráví příběh 
první pravěké rodiny na světě, která se jmenuje 
Croodsovi. Taťka Grug miluje a chrání svou 
rodinu. Řídí se svéráznou filozofií pro přežití 
„Strach je dobrý, změna špatná“ a drží se jí až do 
chvíle, kdy dojde ke zničení jejich rodinné 
jeskyně, kde dosud spokojeně bydleli. Grug je 
nakonec nucen uznat , že lepší než zde jen 
přežívat, je začít znovu oprvdu žít jinde. A tak 
podniknou cestu do neznáma, ohromující výlet do 
krajiny plné nejrůznějších , neuvěřitelných a 
někdy i pěkně nebezpečných stvoření. .                                                                  
Vstupné 70,- Kč 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA                                                           

MIC za případné změny neručí. 
 
 
 

PŘIPOMÍNKA   
 

uzávěrka  na říjen 2013   pondělí 16.9.2013 
své akce zasílejte na e-mail:  mic@knihovna-orlova.cz  
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