
KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 
PRO SENIORY

Nabízíme kurz pro začátečníky, který bude probíhat
ve čtvrtky od 2. 2. do 23. 3. 2023 od 9 do 10 hodin.
Náplní kurzu jsou paměťové techniky a jejich
nácvik. Dále trocha teorie a logická, oddechová 
a koncentrační cvičení. Zájemci se mohou hlásit
během ledna v půjčovně pro dospělé. 
Více informací na tel.  597 317 215.

leden

pro děti
ROBOHERNA
Přijďte se seznámit s různými druhy robotů, poskládat
je a naprogramovat či vyzkoušet 3D pero. 

6. 1. od 14 do 17 hodin

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
HAVÍŘOV

PROGRAM | NOVINKY Z KNIHOVNY

20
23

Půjčovna pro děti, Svornosti 2, Havířov-Město

Pobočka J. Seiferta 8, Havířov-Město

Půjčovna pro děti, Šrámkova 2, Havířov-Podlesí

pro dospělé

BOOKSTART - ZIMNÍ RADOVÁNKY
Zveme děti od 2 do 5 let na další akci v rámci projektu
Bookstart. Přečteme si pohádkové příběhy, užijeme si
pohybové aktivity s říkankou a kreativní tvoření.

18. 1. v 9.30 hodin

BOOKSTART - KOUKÁME NA SVĚT
Zveme děti ve věku od 0 do 3 let na další setkání v rámci
projektu Bookstart. Tentokrát se zaměříme na oči.
Ukážeme si, jak se zrak dětí vyvíjí a nebude chybět ani
slovo odborníka. Nutná rezervace na tel. 597 317 223
nebo e-mailu prodeti@knih-havirov.cz.

18. 1. v 10 hodin

ZIMNÍ STEZKA
Vydej se s námi na stezku knihovnou. Hledej stanoviště
s úkoly, zapiš odpovědi do hrací karty a odevzdej
knihovnici. Ze správně vyplněných odpovědí vylosujeme
tři výherce, kteří obdrží drobné ceny.

Celý měsíc

Půjčovna pro děti, Svornosti 2, Havířov-Město

Půjčovna pro dospělé
Svornosti 2, Havířov-Město

KINEZIOLOGICKÝ KURZ
Tradiční setkání příznivců kineziologie pod vedením
Jaroslava Mažguta. 

5. 1. od 17.30 hodin

Půjčovna pro dospělé, Svornosti 2, Havířov-Město

KARETNÍ KLUB
Máte rádi žolíky, ale nikdo s vámi nechce doma hrát?
Přijďte do knihovny a užijte si zábavu s námi!

9. 1. v 10 hodin

Pobočka J. Seiferta 8, Havířov-Město

KURZ DRÁTOVÁNÍ - ZIMNÍ VĚNEČEK
Oblíbený kurz pod vedením Šárky Dvořákové. Své místo
si rezervujte na tel. čísle 597 317 221, e-mailu
klub@knih-havirov.cz nebo osobně v K-klubu. Cena
kurzu je 200 Kč (v ceně je zahrnut veškerý materiál 
a zapůjčení nářadí).

17. 1. v 16.30 hodin

K-klub, Šrámkova 2, Havířov-Podlesí

VU3V - LETNÍ SEMESTR
Začíná letní semestr Virtuální univerzity 3. věku. Témata
a termíny přednášek budou zveřejněny na webových
stránkách knihovny.

30. 1. v 9 hodin

Hudební oddělení, Svornosti 2, Havířov-Město

mailto:klub@knih-havirov.cz


VÍNO,  HRAD,  VINOHRAD 
OČIMA ČESKÉHO FOTOGRAFA 
Po celý měsíc můžete shlédnout v prostorách pobočky
Šrámkova výstavu fotografií autora Richarda Vyčichla.

Leden až březen

výstavy

Pobočka Šrámkova 2, Havířov-Podlesí

TURISTICKÁ VIZITKA
Pokud znáte projekt Turistický deník neboli Wander
Book, pak vás jistě potěší, že i knihovna má svou
turistickou vizitku. Motivem je Expozice Historie psaná
uhlím mapující historii Havířova a hornictví v Ostravsko-
karvinském revíru. Vizitku lze zakoupit v Informačním
centru na nám. Republiky za cenu 12 Kč.

Projekt spočívá ve sbírání samolepících turistických
vizitek z různých míst, které se lepí do speciálního
deníku. Velkou výhodou projektu je, že Vás mnohdy
zavede na místa, která byste třeba jinak minuli. 

Nově nabízíme

Znáte někoho, kdo k nám ještě nechodí, a chtěli byste
ho potěšit? Nebo někoho, kdo je u nás každou chvíli, 
a rádi byste mu přispěli na jeho čtenářskou zálibu?
Pak je pro vás dárkový poukaz do knihovny tou
správnou volbou!

Poukaz můžete zabalit pod stromeček, nebo darovat 
 k narozeninám či svátku. Jakmile obdarovaný
předloží v knihovně poukaz, aktivujeme mu čtenářské
konto. Stávajícím čtenářům prodloužíme platnost
registrace o další rok.

knihovna jako dárek
Poukaz můžete zakoupit ve všech

odděleních Městské knihovny Havířov. 
 

děti od 7 do 15 let – 50 Kč
mladiství a dospělí od 16 let – 200 Kč
senioři – 100 Kč

CENA POUKAZU JE SHODNÁ S CENOU
ROČNÍHO REGISTRAČNÍHO POPLATKU


