
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. Cena kurzu je 200 Kč.

Půjčovna pro dospělé, Svornosti 2, Havířov-Město

MACRAMÉ PRO ZAČÁTEČNÍKY

Pro zájemce z řad seniorů (ale není
to podmínkou)  budeme od konce
března pořádat tvořivé dílničky
macramé. Drhání neboli macramé
je moderní a oblíbená technika
vázání nití a šňůrek, při níž vznikají
nádherné dekorace do interiéru
jako například lapače snů, závěsy
na květiny, vodítka na psy, ozdoby
na vánoční stromeček, povlaky na
polštářky apod. Relaxační kroužek pro začátečníky bude
probíhat 1x měsíčně ve čtvrtek v příjemném prostředí 
expozice. Termín bude ještě upřesněn. Více informací 
vám poskytneme na telefonu 597 317 237 nebo e-mailem
na info@stalavystava.cz. Těšíme se!

Historie psaná uhlím, Pavlovova 2, Havířov-Město

Akce pro dospělé

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU

VU3V pokračuje letním semestrem. Studia se mohou 
účastnit, kromě současných studentů, občané ČR 
důchodového věku (osoba, která dosáhla věku, ve 
kterém má nárok na pobírání starobního důchodu) nebo 
invalidní důchodci. Bližší informace v hudebním 
oddělení nebo na telefonu 597 317 213.

Hudební oddělení, Svornosti 2, Havířov-Město

7. 2. 2022 v 18 hodin

VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOKLUBU
Fotoklub Havířov vás srdečně zve na zahájení výstavy 
fotografií Vladimíry Poláškové a Radislava Hájka.

Půjčovna pro dospělé, Svornosti 2, Havířov-Město

21. 2. 2022 v 10 hodin

POSEZENÍ NAD KNIHAMI
Tradiční knižní klub pro dospělé čtenáře.

U Zborůvky 12, Havířov-Dolní Bludovice

22. 2. 2022 v 16.30 hodin

KURZ ČERNÉHO DRÁTOVÁNÍ
Oblíbený kurz černého drátování s lektorkou Šárkou 
Dvořákovou. Tentokrát si vyrobíme drátovaného anděla. 
Vzhledem k omezenému počtu míst je nutná rezervace 
osobně, na telefonu 597 317 221 nebo e-mailem 
klub@knih-havirov.cz. Cena 180 Kč. V ceně je zahrnut 
veškerý materiál a zapůjčení nářadí.

K-klub, Šrámkova 2, Havířov-Podlesí

23. 2. 2022 v 17 hodin

BAREVNÁ PALETA
Vernisáž výstavy obrazů výtvarníků CVA Havířov. Výstava
představuje díla skupiny výtvarníků, kteří se pravidelně 
scházejí a malují v Centru volnočasových aktivit (CVA) při
Magistrátu města Havířova. Tito výtvarníci jsou senioři, 
nadšení malíři amatéři, kteří se v důchodu věnují svému 
koníčku. Dvacet výtvarníků vystaví v knihovně okolo 
osmdesáti obrazů ze své poslední tvorby. K vidění budou
motivy jako krajina, zátiší, květiny, realistická tvorba, 
malba akvarelem, akrylem, pastelem nebo olejem.

Hudební oddělení, Svornosti 2, Havířov-Město

Leden 2022
Městská knihovna Havířov

Únor 2022
Městská knihovna Havířov

mailto:info@stalavystava.cz


23. 2. 2022 v 18 hodin

GEJŠA: PRCHAVÝ SVĚT ILUZÍ
Přednáška Jolany Heklové o historii tajemného povolání
napříč staletími. Vstupné 30 Kč.

Půjčovna pro dospělé, Šrámkova 2, Havířov-Podlesí

25. 2. 2022 v 9 hodin

HODINKA NEJEN O KNIHÁCH
Knižní klub pro dospělé čtenáře.

Gen. Svobody 14, Havířov-Šumbark

28. 2. 2022 od 14 do 18 hodin

ZIMNÍ SWAP
Máte plné skříně, protože je vám líto vyhodit oblečení, 
anebo prostě jen nechcete vyhodit to úžasné tričko od 
rodiny či přátel, které už stejně neunosíte? Pošlete tyto 
věci dál. Přinesete (ale není to podmínkou) oblečení, 
doplňky, bižuterii, menší potřeby a předměty do 
domácnosti a odnést si můžete cokoliv, co potřebujete 
či se vám líbí ZDARMA. Počet kusů není nijak omezen, 
podmínkou je přinést FAJN VĚCI, KTERÉ MOHOU 
SLOUŽIT DÁL. Věci, které nenajdou nového majitele, 
zabalíme a odvezeme do ADRY, kde budou sloužit 
potřebným. Věci můžete nosit do K-klubu od 1. února. 
Zároveň však můžete nosit věci i v den konání.

K-klub, Šrámkova 2, Havířov-Podlesí

Akce pro děti

9. 2. 2022 ve 14 hodin

VALENTÝNSKÉ ODPOLEDNE
Milé děti, čeká na Vás spousta 
zábavy a her, přijďte si vyrobit 

přáníčko k Valentýnu pro své kamarády nebo rodiče.

Gen. Svobody 14, Havířov-Šumbark

10. 2. 2022 v 15 hodin

SRDÍČKOVÉ ODPOLEDNE
Milé děti, přijďte si do knihovny 
vytvořit přáníčka a dozvědět se, 

proč se slaví Den svatého Valentýna.

Pobočka J. Seiferta 8, Havířov-Město

23. 2. 2022 v 10 hodin

CVIČÍ NEJEN RUČIČKY
Rodiče a jejich malé knihousky ve věku od 0 do 3 let 
zveme na další setkání v rámci projektu Bookstart.

Půjčovna pro děti, Šrámkova 2, Havířov-Podlesí

Výstavy

Celý měsíc

KRUHOVÉ OBJEZDY VE FRANCII
Výstava v fotografií Richarda Vyčichla.

Pobočka Šrámkova 2, Havířov-Podlesí


