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kalendárium 
září 2012 

 

 

kulturní, společenské a sportovní akce konané       

v Orlové 
z nabídky akcí kulturních, školských a volnočasových zařízení         

pro Vás 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 říjen 2012  pondělí 17.9.2012                                
   
 

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 
16.-18.11   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 
 

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

 

 
 

 
Z OBSAHU: 

 

 
 
 
 
 

 

Město Orlová 

 
 

16.9.    prezentace od 13:30 do 14:45 hodin                                                           

ORLOVSKÝ BĚH ZA ZDRAVÍM                                                              
s možností absolvovat běžeckou, cyklistickou nebo pěší trasu  

Program:                                                                                                   
13:30 – 14:45 prezentace ve vestibulu Domu kultury města Orlové 
14:30 – 14:55 kulturní program (vystoupení dětských                                   
.  tanečních souborů)                                                                           
15:00  slavnostní zahájení „Orlovského běhu za zdravím“    
15:10 start cyklistické části akce (9,35 km)                                
15:15 start běžecké části akce (4,05 km)                                      
15:20  start chodecké části akce (2,01 km)                                   
16:30 tombola (losování věcných cen pro účastníky akce) 
18:00 ukončení akce                                                                
průběžně AQUAZORBING, Baseball ROADSHOW, spousta 
soutěží pro děti, skákací atrakce, stánkový prodej                                                    
AKCE  se uskuteční na veřejných prostranstvích, start a cíl 
jednotlivých kategorií je u Domu kultury města Orlové. Doprovodný 
program na Náměstí 28.října v Orlové-Lutyni. V letošním roce si 
budou moci účastníci vyzkoušet mnohé nové atrakce. Velkým 
tahákem bude AQUAZORBING, jež v sobě nese příslib velké zábavy. 
Za zmínku jistě bude stát i baseballová ROADSHOW, kde si budou 
moci návštěvníci vyzkoušet své sportovní vlohy.                

Každý účastník akce obdrží:                                                                                                                              
* 1 vstup zdarma na veřejné bruslení na zimním stadionu v Orlové-
Lutyni                                                                                                          
* 1 hodinu bezplatného plavání na krytém bazénu v Orlové-Lutyni                                                                                                                   
* 50% slevu na vybrané filmové představení v kině Vesmír v Orlové-
Lutyni                                                                                                                        
* slevu na pronájem tenisových kurtů                                                                                           

   Pořadatel: OŠKS MěÚ Orlová a komise Zdravého města a Místní 
agendy 21  

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  

12.9.                                                                                                   
Zasedání Zastupitelstva města Orlové 
Přístupno veřejnosti                                                                                                
Pořadatel: město Orlová                                                                         

Orlová-Lutyně  Dům kultury města Orlové, velký sál 

14.9.     8:00 - 14:00 hodin                                                                              
ČESKO PROTI CHUDOBĚ 
Série bezplatných přednášek pro orlovské školy                            
Kampaň „Česko proti chudobě“ je akcí připomínající 8 základních 
bodů celosvětových rozvojových cílů tisíciletí.                                               
Přístupno veřejnosti - ZDARMA                                                           
Pořadatel: YMCA Orlová                                                                                                                               

Orlová-Lutyně  Dům kultury města Orlové, malý sál                                                                                                           

21.9.     15:00 hodin                                                                                                                                        
TALENT                                                                                       
Orlová a Czechowice-Dziedzice                                           
Oblastní kolo                                                             
Chcete všem ukázat svůj talent? Umíte zpívat, tančit, hrát nebo něco 
jiného a jste z Orlové? Přihlaste se do soutěže!!!                                                    

Město Orlová                                                             1  
Dům kultury města Orlové                                      1-2                          
Městská knihovna a MIC, Muzeum                           3 
ČSŽ, Spolek Václavka, Sport                                    4 
Kino Vesmír                                                            4,5 
NZDM a klub Futra – letáček                            příloha 
Pohádkový les - letáček                                    příloha 
II.ročník srazu auto a moto veteránů                příloha 
  
 

http://www.knihovna-orlova.cz/
http://www.knihovna-orlova.cz/
http://www.sweb.cz/9.pscentrum.orlova.cz
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Vstup zdarma                                                                                                          
Pořadatel: Dům kultury města Orlové                                                                                                      
Informace: DKMO, dkmo.bara@email.cz                                    

Orlová-Lutyně  Dům kultury města Orlové, estrádní sál  

21.9.     19:00 hodin                                                                                                                                        
CESTOVATELSKÝ VEČER                                                              
Cestovatelský večer na téma „LIBANON“ – PETER HUPKA                                                                                                                   
Vstup volný                                                                                                          
Pořadatel: YMCA, ICM za podpory Města Orlové a DKMO                                    

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

Od 6.9.     od 15:00 hodin                                                                                      

Začne opět hrát v DKMO                                                                   

LOUTKOVÉ DIVADLO                                                                                      
Hledáme malé i velké herce do Galimortova divadla. Uvítáme                   
i zájemce z řad dospělých.                                                              
Zájemci se seznámí s principálem Tomášem Richterem a loutkami                                                                                                                   
Informace: DKMO 596 511 661,  www.dkorlova.cz                                     

Orlová-Lutyně  Dům kultury města Orlové 

 

Kurzy: 

4.9.   16:45 hodin                                                                         
KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA 
Zahájení kurzu pro mírně pokročilé – 1x týdně, 2 vyučovací 
hodiny (90 minut)                                                                                                         
Vyučující: Květoslava Kaziměrčíková                                                                                                         
Kurzovné: 2.100,- Kč                                                                                
Vyučování:  každé úterý 16:45 – 18:15 hodin                                               
Příjem přihlášek na informacích DKMO. Po – Pá  8:00 -21:00  
Pořadatel: DKMO; 596 511 661,  www.dkorlova.cz                                                                                             

Orlová-Lutyně  Dům kultury města Orlové, klubovna č.1 

4.9.   18:30 hodin                                                                       
KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA 
Zahájení kurzu pro začátečníky – 1x týdně, 2 vyučovací hodiny 
(90 minut)                                                                                                         
Vyučující: Květoslava Kaziměrčíková                                                                                                         
Kurzovné: 2.100,- Kč                                                                                
Vyučování:  každé úterý 18:30 – 20:00 hodin                                               
Příjem přihlášek na informacích DKMO. Po – Pá  8:00 -21:00  
Pořadatel: DKMO; 596 511 661,  www.dkorlova.cz                                                                                           

Orlová-Lutyně  Dům kultury města Orlové, klubovna č.1 

18.9.   16:30 a 19:00 hodin                                                                      
ZAHÁJENÍ KURZU JÓGY 
Tříměsíční kurz – 10 lekcí – každé úterý                                                                                                       
Kurzovné: 400,-  Kč  splatné při 1.lekci                                                                               
Příjem přihlášek na informacích DKMO. Po – Pá  8:00 -21:00  
Pořadatel: DKMO; 596 511 661,  www.dkorlova.cz                                                                                              

Orlová-Lutyně  Dům kultury města Orlové 

19.9.   18:15 hodin                                                                      
ZAHÁJENÍ KURZU TAICHI 
Kurz bude probíhat každou středu, od září do května, od 18:15 do 
19:45 hodin                                                                                                      
Kurzovné: 1.100,-  Kč  splatné při 1.lekci                                                         
Příjem přihlášek na informacích DKMO. Po – Pá  8:00 -21:00  
Pořadatel: DKMO; 596 511 661,  www.dkorlova.cz                                                                                              

Orlová-Lutyně  Dům kultury města Orlové 

17.9.    16:30 hodin                                                                                 
I. TANEČNÍ 2012 
Zahájení kurzu společenského tance a chování pro mládež                                                                                                                                
Vyučuje se v pondělky ve 12 lekcích                                                          
Příjem přihlášek na informacích DKMO. Po – Pá  8:00 -21:00  
Kurzovné: 900,- Kč                                                                                      
Pořadatel: DKMO; 596 511 661,  www.dkorlova.cz                        

Orlová-Lutyně  Dům kultury města Orlové, estrádní sál 

17.9.   18:30 hodin                                                                                      
II. TANEČNÍ 2012 
Zahájení kurzu společenského tance a chování pro mládež                                                                                                                                

Vyučuje se v pondělky ve 12 lekcích                                                         
Příjem přihlášek na informacích DKMO. Po – Pá  8:00 -21:00            
Kurzovné: 900,- Kč                                                                                  
Pořadatel: DKMO; 596 511 661,  www.dkorlova.cz                                                                               

Orlová-Lutyně  Dům kultury města Orlové, estrádní sál 

20.9.   19:00 hodin                                                                                      
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ 
Zahájení kurzu společenského tance pro dospělé                                                                                                                                
Vyučuje se ve čtvrtky ve 12 lekcích,  závěrečná bude 7.12. 2012                                                         
Příjem přihlášek do 20.9.2012  na informacích DKMO. Po – Pá  
8:00 -21:00                                                                                               
Kurzovné: 900,- Kč                                                                                    
Pořadatel: DKMO                                                                                    

Orlová-Lutyně  Dům kultury města Orlové, estrádní sál 

 

VÝSTAVY: 

10.9. – 1.10.                                                                                         
Vladimír Čondák – IN MEMORIAM                                                                                     
Vstup volný                                                         
Orlová-Lutyně  výstavní síň DKMO, 8:00 – 18:00 hodin 

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

 

Připravujeme: 

1.10.     19:00 hodin                                                                                           

DÍVČÍ VÁLKA                                                                
František Ringo Čech – nejhranější a nejnavštěvovanější 
divadelní komedie všech dob                                                                                        
Dívčí válka je nejoblíbenější divadelní komedie všech dob. Vždyť za 
posledních jedenáct let (od obnovené premiéry v roce 1998 do 
současnosti) bylo odehráno téměř 860 repríz, které shlédlo více než 
400 tisíc diváků. K nesmírné popularitě této hry přispívá nejen 
nadčasové téma hry (věčné spory mezi muži a ženami), které autor 
zpracoval s humorem sobě vlastním, ale i hvězdné herecké obsazení. 
Divadlo, které zajíždí za svými diváky do všech koutů republiky, 
rozesmává své diváky nejen mistrnou satirou, ale i skvělým 
konverzačním humorem.                                                                                                    
Hrají: Miluše Bittnerová, Jindra Kriegel, Miroslav Šimůnek, Tomáš 
Krejčíř, Václav Upír Krejčí, Petr Jablonský, Veronika Nová, Dominika 
Kadlčíková.                                                                                                       
Divadelní představení se mělo konat dne 12.8.2012 v areálu 
letního kina. Z technických důvodů bylo přeloženo na výše 
uvedený termín, a to u příležitosti znovuotevření 
zrekonstruovaného divadelního sáílu.                                                                                         
Předprodej: v DKMO a v Městském informačním centru v přízemí 
MěK Orlová od 15.9.2012                                                                                                                                                                  
Informace: DKMO, Tel.: 596 511 661                                                           

Orlová-Lutyně  Dům kultury města Orlové, divadelní sál 

17.10.     19:00 hodin                                                                                                     
SCREAMERS – „KDOPAK BY SE KONCE BÁL“ 
Protože se zde sešli pánové nejvyšších kvalit v oboru travesti, má 
skupina stále úspěch po celé České republice i v zahraničí.   
Předprodej: od 17.9. 2012 v DKMO a v Městském informačním 
centru v přízemí MěK Orlová                                                                                                                                                                  
Informace: DKMO, Tel.: 596 511 661                                                     

Orlová-Lutyně  Dům kultury města Orlové, divadelní sál 

 

Městská knihovna Orlová,                                                     
příspěvková organizace                                                                                                                                                                      

 

6.9.      9:30 – 11:30  hodin                                                                                                                                                                                        
V rámci akce “SETKÁVÁNÍ“                                                                                                                                                                                                              
při Městské knihovně Orlová                                                                                                                                                                                                                  

SETKÁVÁNÍ  U RUČNÍCH PRACÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

http://www.sweb.cz/9.pscentrum.orlova.cz
http://www.dkorlova.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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informativní schůzka                                                                                                                                                                                                                       
Informace: Bc.Eva Žáková, 596 522 449,  www.knihovna-orlova.cz                                                                                                                                      

Orlová-Lutyně,  MěK - přednáškový sál  

19.9.      14:00 hodin                                                                                                                                                                                        
Pro účastníky akce “SETKÁVÁNÍ“                                                                                                                                                                                                              
při Městské knihovně Orlová                                                                                                                                                                                                                  

VĚŠTĚNÍ OSUDU                                                                                                                                                                               
Lze předvídat budoucnost? Při tomto setkání si budeme povídat                   
o způsobech věštění                                                                                                                                                                                                            
Vstup zdarma                                                                                                                                                                                                                       
Informace: Jarmila Káňová, 596 522 449,  www.knihovna-orlova.cz                                                                                                                                      
Orlová-Lutyně,  MěK - přednáškový sál  

20.9.    15:00 hodin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ŠITÉ KORÁLKY                                                                                                                                                                    
výtvarná dílna paní Zdenky Bolkové                                                                                                                                             
Přijďte si vyrobit originální náramek, přívěsek nebo náušnice z šitých 
korálků.                                                                                                                                              
Cena kurzu: cca 150,- Kč. Přihlášky na akci obdržíte v oddělení pro 
dospělé čtenáře. 
Pořadatel: MěK Orlová                                                                                                                                                                                                    
Informace: Bc. Eva Žáková, 596 522 449, www.knihovna-orlova.cz                                                                                                                                               

Orlová-Lutyně,  MěK - přednáškový sál  

25.9.      vždy v 15:00 hodin                                                                                                                                                                                        

UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Otevíráme další běh  - tentokrát na téma                                                                                                                                                                                             

„My a zdraví“                                                                                                                                                                                                             
Pro veřejnost                                                                                                                                                                                                                           

Vstup placený:  cena celého cyklu    200,- Kč                                    

 jednotlivá přednáška 30,- Kč                                                                                                                                    

ZIMNÍ BĚH:                                                                                          

25.09.2012 O ZDRAVÍ OBECNĚ                                                                            
16.10. ZDRAVÍ ŽEN                             
30.10. NEMOCI VYŠŠÍHO VĚKU                                                        
15.11. INTERNÍ NEMOCI                                                                                    
27.11. NEUROLOGICKÉ NEMOCI                                                          
12.12. ORTOPEDICKÉ NEMOCI                                                       
15.01.2013 ENDOKRINOLOGICKÝ SYSTÉM A JEHO NEMOCI    
29.01. ZDRAVÍ A NEMOCI POHLEDEM PSYCHOLOGA  
19.02. UKONČENÍ ZIMNÍHO BĚHU                                                                                                          
Zájemci se mohou přihlásit osobně ve studovně Městské knihovny                   
v Orlové nebo mailem na studovna@knihovna-orlova.cz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Bližší informace: Jarmila Káňová, 596 522 449,  www.knihovna-
orlova.cz                                                                                                                                      
Orlová-Lutyně,  MěK - přednáškový sál  

Výstava:                 

30.7. – 8.9.2012                                                                                                                                                                                                        
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ                                                                                                                                                                                                                                               
ze života lidí s postižením z petřvaldského zařízení 
Benjamín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
minigalerie na schodišti a ve studovně                                                                                                                                                                                            
Orlová-Lutyně, MěK Orlová  

Změna programů vyhrazena 

 

Připravujeme: 

11.10.     10:00 hodin                                                                                                                                                                          

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 
Na podzim otevíráme další kurz s oblíbenou lektorkou Mgr.Hanou 
Vavříkovou                                                                                                                                                                                                            
Cena kurzu:  100,- Kč                                                                                                                                                                                                   
Zájemci se mohou přihlásit osobně ve studovně Městské knihovny               
v Orlové nebo mailem na studovna@knihovna-orlova.cz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Bližší informace: Jarmila Káňová, 596 522 449,  www.knihovna-
orlova.cz                                                                                                                          

KURZ BUDE ZAHÁJEN POUZE PŘI DOSTATEČNÉM 
POČTU PŘIHLÁŠENÝCH                                                                                                                                    
Orlová-Lutyně,  MěK - přednáškový sál  

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 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, pohlednice 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                                             

Vycházíme vstříc požadavkům škol ohledně termínu a časového 
rozsahu, případně náročnosti akce.                                                                     
Školy i veřejnost  prosíme aby se  na akce objednávali předem 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 6.9. do 31.12. 2012                                             

výstava „Klub přátel staré Orlové se představuje“    
vernisáž 6.9.2012 v 10:00 hodin                                                 

Informace o výstavě:                                                                                         
Výstava seznamuje s činností Klubu přátel staré Orlové od jeho 
založení v roce 2001 po současnost. K vidění jsou fotogafie z výstav, 
které klub uspořádal a ukázky publikačních aktivit jeho členů. 
Návštěvníci mohou také shlédnout předměty ze sbírek Muzea 
Těšínska pocházející z tohoto města.   

Akce na září:                                                                                                     

Termín dle dohody                                                                                             
BESEDA O MĚSTĚ ORLOVÁ                                                                          
pro 3.třídy ZŠ                                                                                 

10. – 14.9.                                                                                             
SPOLUŽÁCI                                                                           
hry zaměřené na seznámení  – pro žáky 1.tříd ZŠ 

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

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

  Informace: futra@email.cz, futra.nizkoprah@email.cz; 
http://www.futra.cz 
Orlová-Lutyně Klub FUTRA, Masarykova třída 1000  
(v podzemních prostorách Doubravanu, dříve Kaligula) 

Klub disponuje barem s občerstvením a FAIRTRADE 
prodejem + čajovna, internet, ping pong, fotbálek, air-hockey, 
stolní hry… 

Čajovna                                                                                       

Vychutnejte si čajovnickou pohodu každou  neděli, pondělí, 

úterý, středu a čtvrtek od 19:00 do 22:00 hodin  

Klubové večery                                                                                       
Máte-li chuť na dobrou vodní dýmku, čaje těch 
nejvybranějších chutí, fair-trade kafe, čepované pivo či 
osvěžující nealko – stavte se v pátek a v soboru k nám. 

Otevíráme v 19:00 hodin, zavíráme v 01:00 hodin. Nabízíme 
rozmanitý hudební výběr, na baru nějakou tu dobrotu, stolní 
hry, internet…. a ty nejlepší barmany ve světě pod světem.)    

Nízkoprahový klub (NZDM)                                                                                                          
je pravidelně otevřen od PONDĚLÍ do ČTVRTKA                     

v době od 13:30 do 18:30 hodin                                                      
e-mail: futra.nizkoprah@email.cz                                                                                  
tel.: 776 603 247 (pouze v době otevření nízkoprahu)   

Letáček Klubu FUTRA nakopírován na str.6 a 7  pro tištěnou 
verzi                                                                                                            
Letáček Klubu FUTRA jako příloha pro e-mailovou verzi 

 

Český svaz žen, Orlová 

8.9.  14:00 – 17:00 hodin                                                                                     

POHÁDKOVÝ LES                                                                                                
Všechny děti, které rády soutěží, jsou vítány. Možnost 
využití slevy lanového centra.                                                                                                
V případě velmi nepříznivého počasí sledujte oznámení náhradního 
termínu.                                                                                                     
Pořadatel: Český svaz žen Orlová; Partner: Město Orlová                                                             
Orlová-Lutyně  areál lesoparku   

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

 

SPOLEK  VÁCLAVKA, Orlová 

16.9.                                                                                       
II.ročník SRAZU AUTO A MOTO VETERÁNŮ                                                                                                
Program:                                                                                                   
09:30 – 10:30 sraz účastníků a prezentace - Staré náměstí
 v Orlové-Městě                                                                                                
10:30  start na okružní jízdu městem                                   .                                                                            
10:45 – 11:15  zastávka v Orlové-Lutyni na náměstí 28.října                                
11:15 – 11:30 přejezd na „Restaurant Letiště“                               
12:00 – 13:00 občerstvení účastníků                                      
13:00 – 15:00  vyhlášení soutěže auto a moto veteránů                                                                               
Startovné:  80,- Kč, v této hodnotě je občerstvení                                                    
Pořadatel: Spolek Václavka, e-mail: spolek.vaclavka@centrum.cz; 
mobil: 604 675 571; www.facebook.com/spolek.vaclavka                                                                                    
Orlová  Staré náměstí Orlová-Město, náměstí 28.října Orlová-
Lutyně   

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

 

Sport v Orlové                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2.9.     17:00 hodin                                                                              

SNAILS ORLOVÁ – STB OSTRAVA                       
ligové utkání v baseballu mužů soutěže SMO                                                                                                                                                                         
Pořadatel: BK Snails Orlová; www.bksnails.cz                                                                                                                                                                         
Orlová-Poruba  hřiště Orlová na ul. Lidická                                     
*              (bývalé fotbalové hřiště Slavoj)   

 

15. a 16.9.  vždy od 9:00 hodin                                                                              

GRAND PRIX „A“ jednotlivců v badmintonu věkové 
kategorie U19                                                                                                                                                                  
Pořadatel: ČBaS Praha a TJ Orlová-Lutyně, odd.badmintonu                                                                                                                                                                         
Orlová-Lutyně  sport.hala Gymnázia a SOŠ   

 

16.9.     od 14:00 hodin                                                                              

ROADSHOW ORLOVÁ                                                                                                                                                                  
Malí i velcí, chlapci i děvčata si mohou vyzkoušet své basetballové 
umění skrze atrakce jež dokonale prověří vaše těla. Změřit rychlost 
nadhozu, odpálit si na profesionální nadhazovací stroj, zjistit svou 
přesnost nebo prověřit reakci svého těla.                                                                
To vše můžete zdarma vyzkoušet na ROADSHOW Orlová při 
městské akci ORLOVSKÝ BĚH ZA ZDRAVÍM.                                                                                                                                                                                                                                                           
Orlová-Lutyně  Náměstí 28.října    

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

Kino Vesmír 

Tel.: 603 161 335 

1. - 2.9.     10:00 a 15:00                                                                    

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 70,- Kč                                                                               

1. – 2.9.    17:45 a 20:00                                                                          

ČTYŘI SLUNCE    /ČR 2012/                                                             
90´, přístupný, komedie/drama                                       
Čtyři slunce nabídne divákovi současný lehce 
humorný rodinný příběh o věcech přirozených                
a nadpřirozených.                                                                  
Hrají: J.Plesl, M.Šácha, K.Roden, 
A.Geislerová, K.Melíšková, I.Chmela, J.Mádl…          
Vstupné 80,- Kč                            

6. – 9.9.  17:45  a 20:00                                                                              

ÚTĚK Z MS-1   /Francie 2011/                                                                                                     
95´, do 15 let nepřístupný, akční, titulky                                                       
Prezidentova dcera Emilie navštíví v rámci 
humanitární mise vesmírnou stanici MS-1.                           
Ale krvavá vzpoura vězňů z Emilie učiní to 
nejcennější rukojmí. Ven ji může dostat jen jediný 
člověk – bývalý špičkový vládní agent Snow.                                                                         
Vstupné 80,- Kč 

8. – 9.9.     10:00 a 15:30                                                                              

KLETBA MĚSÍČNÍHO ÚDOLÍ                                                  
/ VB/Francie/Maďarsko  2008 /                                                                                                     
102´, přístupný, širokoúhlý/dobrodružný/rodinný 
film,  české znění                                                     
Napínavý osud odvážné třináctileté Marušky, 
která po smrti svých rodičů odjíždí žít ke svému 
strýci Siru Benjaminovi do Měsíčního zámku.                                                              
Vstupné 40,- Kč 

mailto:futra@email.cz
mailto:spolek.vaclavka@centrum.cz
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13. - 16.9.    17:45 a 20:00                                                                         

OKRESNÍ PŘEBOR – POSLEDNÍ ZÁPAS 
PEPÍKA HNÁTKA                     / ČR 2012 /                                                             
104´, do 12 let nevhodný, širokoúhlá/komedie                                                        
„Na žádnej ťukes nemáte, jste dřeváci, a proto 
taky hrajete vokres.“ Málokterý trenér by hru 
svého mužstva popsal líp. Pepík Hnátek má plot 
ve sparťanských barvách, notýsek plný taktických 
poznámek a trauma z toho, že Houslice nikdy 
nepostoupily do KRAJE…                                                
Hrají: M.Krobot, O.Vetchý, L.Sobota, L.Noha, 
D.Novotný, P.Kikinčuk, Norbert Lichý, J.Hartl, 
J.Pokorná aj.                                                                        
Vstupné 80,- Kč                                                                                                                              

15. – 16.9.    10:00 a 15:30                                                                              

OŠKLIVÉ KÁČÁTKO A JÁ     / Dánsko  2007 /                                                                                                                                                
90´, přístupný, animovaný/dobrodružný film,  
české znění                                                              
Ošklivé káčátko a já je milý film vhodný pro děti    
i dospělé. Klasický příběh Ošklivého káčátka od 
Hanse Christiana Andersena byl přetvořen do 
současnosti…                                                              
Vstupné 40,- Kč 

20. - 23.9.  17:45  a 20:00                                                                              

IRON SKY   / Finsko/Německo/Austrálie  2012 /                                                                                                     
93´, do 12 let nevhodný, akční/sci-fi/komedie, 
titulky                                                       
Přicházíme v Míru…                                                       
Vstupné 80,- Kč 

22. – 23.9.    10:00  a 15:30                                                                              

DEŠŤOVÁ VÍLA      / ČR 2009 /                                                                                                     
přístupný, 96´, pohádka                                                      
Klasická romantická pohádka o dobru a zlu. 
Dešťová víla jde krajem převlečená za chudou 
ženu. Pozná, že lidé začali myslet jen na peníze 
a vytrácí se mezi nimi dobro a láska. Rozhodne 
se proto, že jim vezme vodu…                                                  
Hrají: S.Stašová, M.Donutil, L.Vlasáková, 
V.Kerekes, S.Zindulka, A.Háma, P.Nárožný, 
M.Dejdar….                    

27. - 30.9.    17:45 a 20:00                                                                         

POLSKI FILM       PREMIÉRA       / ČR 2012 /                                                             
113´, do 15 let nepřístupný                                                        
Čtveřice populárních herců – T.Matonoha, 
P.Liška, J.Polášek a M.Daniel – se rozhodla 
natočit své vzpomínky na bezstarostná léta studií 
na brněnském JAMU. Originální humor ústřední 
čtveřice umocňuje osobitý nadhled J.Budaře, 
který v téže době studoval o několik ročníků níž. 
Kultovní scénky, sametová euforie, totální 
svoboda, hudba okamžiku, absurdita mládí či 
laskavost kamarádství, které pomáhá překonat                         
i to nejtěžší zkouškové období…                                                
Vstupné 80,- Kč                                                                                                                              

29. – 30.9.    10:00 a 15:30                                                                              

RIO   / USA 2010 /                                                                                                     
96´, přístupný, české znění, 
animovaná/dobrodružná/rodinná/komedie                                                                                 
Příběh vzácného papouška Blu, který žije na 
malém městě se svojí paničkou Lindou, s níž 
tvoří nerozlučnou dvojku.                                                              
Vstupné 60,- Kč                                                      

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA                                                           

MIC za případné změny neručí. 
 
 
 
 

uzávěrka pro říjen 2012  pondělí 17.9.2012                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


