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9.2. 
ODPOLEDNE PLNÉ HER 
Místo a čas konání:  od 13.00 do 16.30 hod. 
Odd. pro děti a dospělé, ul. Dělnická 64, Ha - Pr. Suchá 
 

11.2.        
VALENTÝNSKÉ VYRÁBĚNÍ 
Místo a čas konání:  od 15.00 hod. 
Odd. pro děti a dospělé, ul. Seiferta 8, Havířov - Město 
 
 

11.2. 
VALENTÝNSKÉ ODPOLEDNE  
Místo a čas konání:  od 14.00 hod. 
Odd. pro děti a dospělé, ul. Gen. Svobody 14, Šumbark 
 
 

18.2. 
LITERÁRNÍ KLUB 
Místo a čas konání:  od 13.30 hod. 
Oddělení pro děti, ul. Svornosti 2, Havířov - Město 

 

 

23. - 27.2. 
HRAVÁ KNIHOVNA 

V době jarních prázdnin budou k dispozici  
pro menší i starší děti společenské hry. 

Místo a čas konání:  během půjčovní doby  
Oddělení pro děti, ul. Šrámkova 2, Havířov - Podlesí 
 

24.2. 
PRÁZDNINOVÁ ÚTERÝ se vrací 

Dětem přiblížíme práci knihovníků. 
Místo a čas konání:  od 10.30 do 12.00 hod.  
   od 13.30 do 16.00 hod.  
Odd. pro děti a dospělé, ul. Dělnická 64, Ha - Pr. Suchá 

24.2.        
HERNÍ MARATON  

Tradiční prázdninová akce. 
Místo a čas konání:  od 8.00 do 12.00 hod.  
   od 13.00 do 17.00 hod. 
Odd. pro děti a dospělé, ul. Seiferta 8, Havířov - Město 

 

26.2. 
PRÁZDNINOVÉ ČTVRTKY se vrací 

Dětem přiblížíme práci knihovníků. 
Místo a čas konání:  od 10.30 do 16.00 hod.  
Odd. pro děti a dospělé, ul. Občanská 1, Dolní Datyně 

 

2.2. 
SKOTSKO 

Fotoklub Havířov zahajuje výstavu Skotsko - 
autora Marka Džupina. 

Místo a čas konání:   18.00 hod. 
Oddělení pro dospělé, ul. Svornosti 2, Havířov - Město 

 

4.2. 
RELAXAČNÍ KURZ J. MAŽGUTA 
Místo a čas konání:   18.00 hod. 
Oddělení pro dospělé, ul. Svornosti 2, Havířov - Město 

 

5.2. 
KNIŽNÍ KLUB  

Setkání nad knihou „Lovci hlav“ Jo Nesbo. 
Místo a čas konání:   17.00 hod. 
Oddělení pro dospělé, ul. Svornosti 2, Havířov - Město 

 

11.2. 
VLIV A PŘÍNOS SEBEPOZNÁNÍ  

Astrologická přednáška Ing. Hany Dudové.  
Místo a čas konání:   17.00 hod. 
Odd. pro děti a dospělé, ul. Seiferta 8, Havířov - Město 

 

Výstavní expozice ve Společenském domě 
Havířov vyhlašuje soutěž o nové logo expozice 
Historie psaná uhlím. Expozice je zaměřena  
na historii města Havířova a historii dolů Dukla 
a František. Soutěž probíhá do konce května 
2015, vyhodnocení soutěže proběhne v rámci 
jedné z akcí k „19. setkání hornických měst  
a obcí ČR“, které se uskuteční od 19. do 21. 6. 
2015 v Havířově. Logo musí být zpracováno 
elektronicky a mělo by vystihovat zaměření 
expozice. Soutěže se mohou zúčastnit 
amatérští i profesionální tvůrci, děti i dospělí. 
Vítěz bude odměněn věcnou cenou. Své 
návrhy zasílejte na emailovou adresu 
info@stalavystava.cz, nebo je můžete přinést, 
do kterékoli pobočky MěK Havířov. 
Nezapomeňte uvést své jméno, věk, bydliště 
a telefonický, případně e-mailový kontakt. 

Výtvarná soutěž pro děti o nejzajímavější 
leporelo s tematikou Havířova a hornictví. 
Leporela mohou děti tvořit doma nebo  
ve škole v rámci výtvarné výchovy. Fantazii se 
meze nekladou, děti mohou použít různé 
výtvarné techniky, koláže, fotografie i výstřižky 
z novin. Soutěž probíhá do konce května 2015, 
své výtvory můžete nosit přímo do muzea, 
nebo do kterékoli pobočky MěK Havířov. 
Rodiče nebo učitelé nezapomeňte uvést 
jméno dítěte, věk, kategorii, název školy,  
a telefonický či e-mailový kontakt, abychom 
vás mohli pozvat na slavnostní předání cen 
vítězům. Vyhodnocení proběhne v rámci jedné 
z akcí k „19. setkání hornických měst a obcí ČR“ 



12.2. 
ČTENÍ Z NOVÝCH KNIH 
Místo a čas konání:  15.00 hod. 
Odd. pro děti a dospělé, ul. Občanská 1, Dolní Datyně 
 

 

16.2. 
ZLATÁ PROMOCE - filmové odpoledne 
 Video ze slavnostního ceremoniálu konaného 
 při příležitosti 50. Výročí ukončení studia 
 absolventů tehdejších tří fakult VŠB - hutnické, 
 hornicko-geologické a strojní. 
Místo a čas konání:   15.00 hod. 
Stálá expozice k historii Havířova a hornictví, 
Společenský dům, ul. Dlouhá tř. 19, Havířov - Město 

 
23.2. 
ČTENÍ Z NOVÝCH KNIH 
Místo a čas konání:   15.30 hod. 
Odd. pro děti a dospělé, ul. Dělnická 64, Ha - Pr. Suchá 
 

25.2.     
MAMINKO, NAMALUJ MI OBRÁZEK  

Zahájení výstavy obrazů, malovaných kamínků 
a keramiky Anny Hlavičkové a Margaret Uhlové. 
V hudební části vystoupí Elizabeth Uhlová-zpěv 
a Anna Lešingrová-kytara. Výstava potrvá  
do 20. 3. 2015. 

 Místo a čas konání:   18.00 hod. 
Odd. pro hudbu a umění, ul. Svornosti 2, Ha - Město 

 

 

CESTA NA SEVER - Miroslav Böhm  
Kdy a kde: Do 10. 3. 2015 podél schodiště  
do 1. poschodí, ul. Šrámkova 2, Havířov - Podlesí 
 

Fotografie Vladimíry Poláškové 
Kdy a kde: celý měsíc, prostor před vstupem  
do půjčovny a studovny, ul. Šrámkova 2, Ha - Podlesí 
 

 

ÚNOROVÁ VÝROČÍ, MEZILIDSKÉ VZTAHY 
Tematické výstavky knih. 
Kdy a kde: celý měsíc, Oddělení pro dospělé,  
ul. Šrámkova 2, Havířov - Podlesí 
 

SKOTSKO - Marek Džupina 
Kdy a kde: Mini galerie „Po schodech“  
na ul. Svornosti 2, Havířov - Město 
 

BARVY PŘÍRODY - Marcela Gorniaková 
Kdy a kde: Do 20. 2. 2015, Oddělení pro hudbu  
a umění na ul. Svornosti 2, Havířov - Město 

 

ANDERSEN DĚTEM 
Literární soutěž k Noci s Andersenem. 

Místo konání: Odd. pro děti a dospělé, ul. Seiferta 8, 
Havířov - Město 
 

ŠKOLA V KNIHÁCH PRO DĚTI 
Soutěžní kvíz o drobné ceny. 

Místo konání: Odd. pro děti, ul. Šrámkova 2, Havířov 
 

O PLNÝ PYTEL SLADKOSTÍ 
Výtvarná soutěž pro malé i větší malíře  
na téma “Moje knihovna“. 

Místo konání: obrázky odevzdejte do 31. 3. 2015 
Odd. pro děti a dospělé, ul. Dělnická 64, Ha - Pr. Suchá 
  obrázky odevzdejte do 26. 3. 2015 
Odd. pro děti a dospělé, ul. Občanská 1, Dolní Datyně 
 

SLANG 
Soutěžní kvíz pro dospělé. 

Místo konání: Oddělení pro dospělé, ul. Šrámkova 2, 
Havířov - Podlesí 
 
Nadále probíhá soutěž o nové logo výstavní expozice. 
Dětem je určena výtvarná soutěž o nejzajímavější 
leporelo s tematikou Havířova a hornictví - (Kategorie: 
1. Mateřské školy, 2. Základní školy 1. - 4. třída,  
3. Základní školy 5. - 9. třída). Obě soutěže probíhají  
do 31. 5. 2015, více informací ve všech pobočkách  
MěK Havířov a na www.stalavystava.cz.  

ZMĚNA POPLATKŮ 
Od 2. 1. 2015 došlo ke změně poplatků v Městské 
knihovně Havířov. 
 

REGISTRAČNÍ POPLATKY (Poplatek platí 12 
kalendářních měsíců od data registrace): 

 děti do 6 let:    zdarma 

 děti a mládež od 7 do 15 let včetně:  50,- Kč 

 ostatní uživatelé:    130,- Kč 

 uživatelé nad 70 let:   50,- Kč 

 držitelé průkazu ZTP:   zdarma 

 neziskové organizace:   zdarma 
 

Poplatek za jednorázové použití prezenčních  
služeb:      40,- Kč 

 držitelé průkazu ZTP:   zdarma 

 neziskové organizace:   zdarma 
 

Poplatky ostatní 
REŠERŠE: zadání 50 Kč, jednotlivý záznam 3 Kč 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pobočka na ul. Šrámkova vás všechny zve na druhý 
ročník festivalu s názvem „KNIHFEST - Knihám 
nakloněný festival“. Tento rok bude festival trvat dva 
dny a po celou tuto dobu se můžete těšit na zajímavý 
program pro všechny věkové kategorie, který doplní 
příjemné a voňavé posezení v KOOHII CAFÉ kavárně. 
Více informací ve všech pobočkách  
a na http://www.knih-havirov.cz/clanek/3686-
knihfest-2015/. 

VYDALA: STUDOVNA A ČÍTÁRNA, 2015 


