
KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

Nabízíme kurz trénování paměti, který bude probíhat ve 
čtvrtky od 3. 2. 2022 do 10. 3. 2022 od 9 do 10.30 hodin. 
Náplní kurzu jsou paměťové techniky a jejich nácvik. 
Dále trocha teorie a logická, oddechová a koncentrační 
cvičení. Zájemci o kurz se mohou hlásit během ledna.

Půjčovna pro dospělé, Svornosti 2, Havířov-Město

KROUŽEK ROBOTIKY PRO DĚTI

Začátečnický kroužek pro holky a kluky ve věku od 7 let, 
které baví zjišťovat možnosti programování. Děti se 
zábavnou formou seznámí s různými druhy robotů, 
poskládají je a naprogramují. Proniknou do základů 
blokového programování s deskovou hrou Scottie Go! 
Vyzkouší si virtuální realitu a 3D tiskárnu. Kroužek bude 
realizován v dětském oddělení na ul. Svornosti 2 a bude 
probíhat každé úterý od 11. 1. do 29. 3. v čase od 15 do 
16.30 hodin. Účast je zdarma. Hlaste se v dětském 
oddělení.

Půjčovna pro děti, Svornosti 2, Havířov-Město

Akce pro dospělé

12. 1. 2022 od 11 do 12 hodin / od 13 do 14 hodin

JAK NA TO
Dostali jste pod stromeček čtečku, tablet nebo chytrý 
telefon a nevíte jak na to? Přijďte s nimi do knihovny, 
jsme připraveni vám pomoci.

Půjčovna pro dospělé, Svornosti 2, Havířov-Město

17. 1. 2022 v 10 hodin

KARETNÍ KLUB
Máte rádi karty, ale nikdo s vámi nechce doma hrát? 
Přijďte k nám, zveme vás na partičku žolíků!

Pobočka J. Seiferta 8, Havířov-Město

17. 1. 2022 v 10 hodin

POSEZENÍ NAD KNIHAMI
Tradiční knižní klub pro dospělé čtenáře.

U Zborůvky 12, Havířov-Dolní Bludovice

27. 1. 2022 v 9 hodin

HODINKA NEJEN O KNIHÁCH
Knižní klub pro dospělé čtenáře s povídáním o různých 
tématech.

Gen. Svobody 14, Havířov-Šumbark

Akce pro děti

14. 1. 2022 v 9 hodin

ZIMNÍ MINIKLUB
Tradiční hravé a vzdělávací dopoledne pro nejmenší 
děti.

Gen. Svobody 14, Havířov-Šumbark

17. 1. 2022 ve 14 hodin

LISTOVÁNÍ NOVÝMI KNIHAMI
Ukázka a čtení z nově zakoupených knížek pro děti.

Pobočka J. Seiferta 8, Havířov-Město

19. 1. 2022 v 9.30 hodin

ZA MAŇÁSKY DO KNIHOVNY
Čtení a hraní pro nejmenší děti.

Pobočka J. Seiferta 8, Havířov-Město

19. 1. 2022 v 10 hodin

BOOKSTART
Rodiče a jejich malé knihousky zveme na další setkání 
v rámci projektu Bookstart.

Půjčovna pro děti, Šrámkova 2, Havířov-Podlesí

Leden 2022
Městská knihovna Havířov



Kvízy a soutěže

Celý měsíc

ZIMNÍ KŘÍŽOVKA PRO DĚTI
V měsíci lednu si mohou dětští čtenáři vyluštit křížovku 
se zimní tématikou. Úspěšné luštitele čeká odměna.

Půjčovna pro děti, Svornosti 2, Havířov-Město

Výstavy

5. 1. - 2. 3. 2022

KRUHOVÉ OBJEZDY VE FRANCII
Výstava v fotografií Richarda Vyčichla.

Pobočka Šrámkova 2, Havířov-Podlesí

Historie psaná uhlím

Knihovna spravuje expozici, která mapuje historii 
Havířova a hornictví v Ostravsko-karvinském revíru. 
Vystaveny jsou sbíječky, přístroje na měření důlních 
plynů, vzorky uhlí a hornin, přilby, lampy, hornický kroj či 
figura záchranáře. K dispozici jsou desítky kronik z dolu 
Dukla, na vyžádání můžete nahlédnout do mnoha knih, 
časopisů a dokumentů s hornickou a regionální 
tematikou. Dějiny Havířova jsou zmapovány na deseti 
výstavních panelech. Po zhlédnutí výstavy si můžete 
odnést některou z našich publikací o Havířovu nebo 
o havárii na Dole Dukla v roce 1961.

Provozní doba
Pondělí  9.00 – 12.00   |    13.00 – 18.00
Úterý  9.00 – 12.00   |    13.00 - 15.00
Středa         Zavřeno
Čtvrtek   9.00 – 12.00   |    13.00 - 18.00
Pátek       9.00 – 12.00   |    13.00 - 15.00

Vstup zdarma.

Historie psaná uhlím, Pavlovova 2, Havířov-Město

K-Klub

K-klub nově nabízí svým uživatelům možnost vyzkoušet 
si VIRTUÁLNÍ REALITU. Vlastníme 2x headset Oculus 
Quest 2, který jsme pořádně otestovali a musíme říct, že 
jsme nadšení. Možnosti, které s sebou virtuální realita 
nese, je opravdu nespočet a vy tak můžete například 
mrknout do vesmíru, stát se pilotem vesmírné rakety, 
rozhlédnout se na Mount Everestu, navštívit Paříž i New 
York, omrknout dinosaury v jejich skutečné velikosti 
nebo se jen zapotit při hře Beat Saber. Pravidla 
a rezervační systém najdete na webových stránkách 
knihovny www.knihovnahavirov.cz.

K-klub, Šrámkova 2, Havířov-Podlesí

Vážení čtenáři,
dovolte, abychom vám popřáli v nadcházejícím roce
mnoho zdraví, radosti a příjemných chvil strávených

při četbě vašich oblíbených knih. 


