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kalendárium 
 

červenec a srpen 2012 
 

 

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 pro září 2012   středa 15.8.2012                                
   

 

Významné orlovské společenské, kulturní                              

a sportovní akce připravované na rok 2012 

 
16.9.   Orlovský běh za zdravím – 4.ročník 

16.9. - 22.9.  KAMPAŇ: Evropský týden mobility 
22.9. KAMPAŇ: Evropský den bez aut 
3.10.   Plavecká soutěž měst - 21.ročník 

4.10. - 20.10.  KAMPAŇ:  Dny zdraví 
1.-7.10.   Týden knihoven 

28.10.   Den vzniku samostatného československého státu 
8.-9.11.   Výstava spolkové a klubové činnosti – 17.ročník 

11.11.   Den válečných veteránů 
listopad   Mezinárodní mistrovství juniorů ČR v badmintonu – 

Evropský juniorský badmintonový okruh – 17.ročník 
24.11.   Spolkový večer – ocenění nejlepších spolků a organizací 

6.12. Mikulášský rej – vánoční akce pro děti 
 

  

 
 

Z OBSAHU: 
 

 
 
 
 
 

 

Dům kultury města Orlové,                                                  
příspěvková organizace                    

21.7.                                                                                                                                             
SLAVNOSTI PIVA A GULÁŠŮ                                                             
různé druhy piv, soutěž o nejlepší guláš…                          

Šmoulovaná pro děti, vláček na kolech…                              

Začátek bude upřesněn na plakátech spolu se zajímavým 

programem pro všechny věkové kategorie.                                                                                                
Sledujte výlepové plochy v Orlové.                                                                                         
Pořádá: DKMO                                                                                             

Orlová-Lutyně  Areál letního kina   

31.8.     od 16:00 hodin                                                                              
DISKOTÉKA PRO MLÁDEŽ                                                                         

Vstupné:  10,- Kč                                                                                           

Orlová-Lutyně  Dům kultury města Orlové 

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

 

Městská knihovna Orlová,                                                     
příspěvková organizace                                                                                                                                                                      

 

PRÁZDNINOVÉ  STŘEDY  

v oddělení pro děti a mládež                                               
Informace: Sztwiertniová A., 596 522 449, www.knihovna-orlova.cz 

Orlová-Lutyně,  MěK – oddělení pro děti a mládež 

                                         

11.7.      v 10:00 hodin                                                                           

Chceš se v knihovně hodně smát a všechny 
soutěže vyhrávat?  
Zábavné soutěže                           
 

25.7.      v 10:00 hodin                                                                           

Se strašidly a čerty, nejsou žádné žerty. 
Veselé povídání o strašidlech a pohádkových bytostech                         
 

8.8.      v 10:00 hodin                                                                           

Vyrábíme, lepíme a z toho se těšíme. 
Vystříhávání a skládání figurek z papíru. 

22.8.      v 10:00 hodin                                                                           

Do knihovny přijď za námi a pexeso skládej s námi. 
Stolní hry. 

3.7. – 31.8.     pro širokou veřejnost                                                                                             

iPady v knihovně  
Přijďte si během letních prázdnin vyzkoušet iPody do knihovny   

Orlová-Lutyně, MěK Orlová  

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA   

                    

Výstava:                                                                                                                                                                                        

30.7. – 8.9.2012                                                                                                                                                                                                         
VÝSTAVA                                                                                                                                                                                              
na které se představí zařízení BENJAMÍN z Petřvaldu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
minigalerie na schodišti a ve studovně                                                                                                                                                                                            
Orlová-Lutyně, MěK Orlová    

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA  

Dům kultury města Orlové                                          1                          
Městská knihovna a MIC                                         1,2                            
Muzeum                                                                      2 
Kino Vesmír                                                             2,3 
Klub Spirála – letáček                                       příloha 
Prázdninové středy pro děti Měk Orlová           příloha                                                         
 

http://www.knihovna-orlova.cz/
http://www.knihovna-orlova.cz/
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P Ů J Č O V N Í  A  P R O V O Z N Í  D O B A  
O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH 1.7. - 31.8.2012 

 

Oddělení 

pro 

dospělé 

Studovna 
Hudební  

oddělení 

Oddělení 

pro děti     

a mládež 

Městské 

informační 

centrum 

      Pondělí 8 - 17 8 - 17 8 - 17 8 - 17 8 - 17 

Úterý 8 - 17 8 - 17 8 - 17 8 - 17 8 – 17 

Středa zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno 8 – 17 

Čtvrtek 8 - 17 8 - 17 8 - 17 8 - 17 8 – 17 

Pátek 8 - 17 8 - 17 8 - 17 8 - 17 8 - 17 

Sobota zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno 8 - 12 

                                                                            

 

Městské informační centrum                       

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

TIP na hezký dárek:  

V MIC SI MŮŽETE ZAKOUPIT VSTUPENKY NA 

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE 
SPOLEČNOSTÍ  Ticket Art® , Ticketportal, Ticketpro, 

Eventim,  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 všech dostupných vstupenek                                                      

pondělí-pátek pouze do 16:30                              

a v sobotu do 11:30 hodin 

PRODÁVÁME I UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY Z ORLOVÉ:  
hrnečky, skleničky, trička, deštníky, polštářek, záložky 
s magnetem, turistickou magnetku Orlové, pohlednice 
současné i staré Orlové, dřev.pohlednici Orlové,  turistickou 
známku Orlové, graf.listy a jiné.                                                                                                                                                                                                                                                   

Za pouhých 220,- Kč prodáváme publikaci                                                  
Mgr. Ireny Ciché                                                                       

ORLOVÁ V PROMĚNÁCH ČASU 

Jak už název napovídá, její obsah je zaměřen na historii                                         
i současnost města Orlová. Publikace má 200 stran a je v ní využito 
velké množství historických i soudobých fotografií. Pojetí publikace          
je naprosto odlišné od předcházejících. Kniha má populárně naučný 
charakter s převahou fotografií  a dalších grafických materiálů. 

 

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 10.4. do 31.8 2012                                             

výstava „Oslaďme si život“                                                  

Výstava seznamuje návštěvníky se způsoby získávání cukru, je 
doplněna sbírkovými předměty sloužícími k ukládání cukru a jeho 
používání. Druhá část výstavy je věnována současné sbírce 
reklamních porcovaných cukrů z celého světa. Sbírku zapůjčila 
soukromá sběratelka. 

   Akce na červenec a srpen:                                                                                                     

                                             

2. - 13.7.                                                                                                
PLAMÍNEK                                                                                                     
výroba svícnu na čajovou svíčku;  – pro veřejnost  

16. - 20.7.                                                                                                
PRÁZDNINY SNŮ                                                                                                     
kreslení obrázků, obrázky vystavíme a tvůrce nejhezčích obrázků 
31.srpna 2012 odměníme;  – pro veřejnost    

23. - 27.7.                                                                                                
ČÍM TĚ POTĚŠÍM?                                                                                                     
výroba malých dárků;  – pro veřejnost 

30.7. - 10.8.                                                                                                
POHLEDNICE                                                                                                     
kreslení pohlednice z vysněných prázdnin;  – pro veřejnost 

13. - 31.8.                                                                                                
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ                                                                                                     
výroba originálního přání, kterým můžete obdarovat své blízké;  – 
pro veřejnost                                    

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

 

Klub SPIRÁLA – odloučené pracoviště volnočasových 

aktivit DDM Orlová      / bývalé středisko  Kotva /  

      PROVOZNÍ DOBA                                                                            
pondělí - pátek     14:00 – 19:00 hodin                                                         
Kontakt: mobil: 603 548 720 ;   www.ddm-orlova.cz                                                                                                                   

   Orlová-Lutyně  Klub SPIRÁLA, Energetiků 940                                                     

Letáček Klubu SPIRÁLA nakopírován na str. 4 - pro tištěnou 
verzi                                                                                                            
Letáček Klubu SPIRÁLA jako příloha pro e-mailovou verzi 

Kino Vesmír 

 

1. 7.     10:00 a 15:30                                                                              

ASTRO BOY                                                                                     
/ HONG KONG/USA/JAPONSKO 2009 /                                                                                                     
102´, přístupný, české znění, animovaný/akční    
Je to pták? Je to letadlo? Ne, mechanický kluk – 
Astro Boy. Byl stvořen pro napínavá 
dobrodružství, která může prožít jenom on. Astro 
Boy poznává svět a učí se lidským emocím…                                                             
Vstupné 50,- Kč 

1.7.     17:45  a 20:00                                                                              

ŽELEZNÁ LADY    / VB 2011 /                                                                                                     
105´, do 12 let nevhodný, biografický, titulky                                                          
Poutavý životopisný film o nejvýznamnější 
političce 20.století. Margaret Thatcherová, 
neobyčejná a všestranná žena, která dokázala, 
že vysoká politika není jen výsadou mužů, se 
jako první žena stala premiérkou Spojeného 
království Velké Británie a Severního Irska. 
Výkon Meryl Streep v roli slavné ministerské 

http://www.muzeumct.cz/
mailto:orlova@muzeumct.cz
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předsedkyně je strhující. Díky maskérům je 
Streepová od Thatcherové k nerozeznání. Film 
získal 2 Oscary za hlavní roli a masky.                          
Vstupné 80,- Kč 

5. – 8.7.  17:45  a 20:00                                                                              

TADY HLÍDÁM JÁ    / ČR 2012 /   PREMIÉRA                                                                                                       
110´, přístupný, rodinná komedie                                                        
Film navazuje na tradičně žánrově úspěšné 
české komedie. Jeho posláním nemá být jen 
pobavit, ale i otevřít emocionální rovinu chápání 
mezilidských vztahů. Hlavní postavou je 8 letá 
Kačenka a jají psí kamarád jezevčík Hugo.                 
Hrají: V.Divišová, J.Ježková, Vl.Javorský, 
L.Vaculík, P.Nový, S.Stašová…                                                                          
Vstupné 80,- Kč 

 

7. – 8.7.     10:00 a 15:30                                                                              

MEGAMYSL  / USA 2009 /                                                                                                     
96´, přístupný, animovaná/rodinná/komedie, 
české znění                                                                                 
Hlavním hrdinou je super padouch jménem 
Megamysl, který dlouhá léta zápasí se svým 
velkým nepřítelem Metromanem...                          
Vstupné: 60,- Kč 

12. - 15.7.    17:45                                                                           

LORAX    / USA 2012 /         PREMIÉRA                                                         
94´, přístupný, animovaný/rodinný, české znění                                                        
Co je to za svět, ve kterém už není ani kousek 
živé přírody, ptáte se? Je to městečko v němž 
žije dvanáctiletý Ted. Všechno je tu náramně 
umělé, včetně zvířat, kytek a stromů, u kterých si 
můžete dálkovým ovladačem nastavit jarní, letní, 
podzimní, zimní a disco variantu. Komu by se 
chtělo ven, za vysokou neprodyšně uzavřenou 
hradbu města, na jejíž neprůchodnost dohlížejí 
gorily místního vládce, pana O´Hareho?                                              
Vstupné 80,- Kč   

14. - 15.7.    10:00 a 15:30                                                                           

LORAX    / USA 2012 /         PREMIÉRA                                                         
94´, přístupný, animovaný/rodinný, české znění                                                        
Co je to za svět, ve kterém už není ani kousek 
živé přírody, ptáte se? Je to městečko v němž 
žije dvanáctiletý Ted. Všechno je tu náramně 
umělé, včetně zvířat, kytek a stromů, u kterých si 
můžete dálkovým ovladačem nastavit jarní, letní, 
podzimní, zimní a disco variantu. Komu by se 
chtělo ven, za vysokou neprodyšně uzavřenou 
hradbu města, na jejíž neprůchodnost dohlížejí 
gorily místního vládce, pana O´Hareho?                                              
Vstupné 65,- Kč                                                                                                                              

                                                                                                                            

12. – 15.7. 20:00                                                                              

DIKTÁTOR   / USA 2012 /                                                                                                      
83´, do 15 let nepřístupný, komedie, titulky                                                      
Jmenuje se Aladdin a od smrti Kim Čong Ila je 
považován za posledního mohykána mezi 
diktátory. Komik a mystifikátor Sacha Baron 
Cohen si po kazašském Boratovi a rakouském 
Brunovi navlékl mužný plnovous a spolu s ním 
masku neomezeného vládce zemičky jménem 
Wadiya, kterou chce ze všech sil zachránit před 
demokracií…                                                     
Vstupné 80,- Kč 

19. - 22.7.  17:45  a 20:00                                                                              

MUŽI V ČERNÉM 3   /USA 2012/                                                                                                                         
104´, přístupný, komedie/sci-fi/akční, české znění                                                                       
Ve filmu Muži v černém 3 jsou známí agenti                   
J a K zpět… A opět včas.                                                  
V hlavních rolích: Will Smith a Tommy Lee 
Jones                                                                                                                           
Vstupné 80,- Kč 

9. – 10.7.    10:00 a 15:30                                                                              

MACH A ŠEBESTOVÁ NA PRÁZDNINÁCH                      

/ ČR /     67´, přístupný                                                                                                                                                                            
Osm animovaných a loutkových pohádek pro 
nejmenší děti.                                                               
Vstupné 30,- Kč 

26. - 29.7.     17:45                                                                      

SNĚHURKA A LOVEC  / USA  2012 /                                                                                                          
126´, přístupný, dobrodružný/fantasy film, české 
znění                                                                   
Pohádka skončila! Zapomeňte na Sněhurku, 
jejímuž líbeznému zpěvu v legendární disneyovce 
naslouchá celá příroda. V téhle verzi křehká 
princezna neváhá vlézt do brnění a za zlou 
macechou vyrazit s mečem v ruce…             
V hlavních rolích: Charlize Teron, Kristen 
Stewart a Chris Hemsworth.                                             
Vstupné 80,- Kč                                                                               

28. - 29.7.     10:00 a 15:30                                                                       

SNĚHURKA A LOVEC  / USA  2012 /                                                                                                          
126´, přístupný, dobrodružný/fantasy film, české 
znění                                                                   
Pohádka skončila! Zapomeňte na Sněhurku, 
jejímuž líbeznému zpěvu v legendární disneyovce 
naslouchá celá příroda. V téhle verzi křehká 
princezna neváhá vlézt do brnění a za zlou 
macechou vyrazit s mečem v ruce…         
V hlavních rolích: Charlize Teron, Kristen 
Stewart a Chris Hemsworth.                                             
Vstupné 65,- Kč                                                                               

 

26. - 29.7.  20:00                                                                              

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL     /ČR 2012/                                                                                                                       
113´, přístupný, širokoúhlá/komedie                                                       
Příběh volného pokračování romantické komedie 
Líbáš jako Bůh začíná ve chvíli, kdy staré 
manželské svazky jsou definitivní minulostí a 
Helena s Františkem se pokoušejí začít nový 
život. Ovšem pouto s tím bývalým nelze zpřetrhat 
jen tak jednoduše. Stále je tu vaše rodina, vaše 
okolí a vaši dřívější partneři do společného 
soužití nutně patří.                                                             
Hrají: J.Bartoška, K.Magálová, O.Kaiser, 
E.Holubová, J.Langmajer, N.Boudová, 
T.Kostková…                                                                                                                             
Režie: Marie Poledňáková                                              
Vstupné 90,- Kč 

                                                     

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA                                                           

MIC za případné změny neručí. 
 

 
 
 
 

Připomínka                                                                        

uzávěrka pro září 2012   středa 15.8.2012                                
  

své akce zasílejte na e-mail:  mic@knihovna-orlova.cz   
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