
 
 
 

E-KNIHY NA DOVOLENOU VÁM NEZABEROU 
MÍSTO V KUFRU  
Každý rok mnozí z vás čtenářů řeší dilema, kolik knih  
si zapůjčit na dovolenou, aby se vešly do vašeho 
zavazadla a mohli jste si  ještě k tomu něco přibalit. 
Víme, že vás neuspokojí jedna tlustá kniha, ale je jich 
potřeba hned několik. Proto máme pro vás řešení  
„ E-KNIHY“. S e-knihami ušetříte místo v kufru a třeba 
dodržíte povolenou váhu zavazadla do letadla 15 kg. 
 

KDE TO S TIŠTĚNOU NEBO ELEKTRONICKOU 
KNIHOU NEJDE, MŮŽETE S AUDIOKNIHOU 
Audiokniha je moderní alternativa ke čtení klasické 
papírové knihy či e-knihy. Je kompletně načtena nebo 
převyprávěna známými osobnostmi, především herci. 
Hlavní výhodou audioknih je možnost poslechu  
v situacích, kdy čtení není možné, např. na cestách  
v autě, před spaním, při práci, na výlet… V knihovně 
nabízíme audioknihy ze všech žánrů. 
 

PRÁZDNINY S TEMATICKÝM KUFŘÍKEM 
Využijte tematické kufříky pro společné rodinné čtení, 
poznávání, zábavu a přijďte si je k nám zapůjčit. 
V kufřících najdete knihy, hračky, didaktické pomůcky, 
společenské hry a další zajímavosti, vztahující  
se k daným tématům. 
 

Více informací k nabízeným službám: 
http://www.knih-havirov.cz/clanek/3923-prazdniny-s-
e-knihou-audioknihou-a-tematickym-kufrikem/ 

 

13.6. 
ČTENÍ V KNIHOVNĚ  

Skřítkové, příběhy, fotky a povídání o Irsku. 
Místo a čas konání:   16.00 hod. 
Odd. pro děti a dospělé, ul. Hornosušská 2, Pr. Suchá 
 

15.6. 
EKOLYMPIÁDA  

Soutěž o životním prostředí pro tříčlenná 
družstva žáků ZŠ. Přihlásit se můžete 
telefonicky na čísle 597 317 225 nebo 
elektronicky na adrese seiferta@knih-
havirov.cz do 3.6. 2016. 

Místo a čas konání: 14.00 hod. 
Odd. pro děti a dospělé, ul. Seiferta 8, Havířov - Město 
 

20.6. 
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S KNIHOU pro děti 
Místo a čas konání:   v 13.30 hod. 
Odd. pro děti a dospělé, ul. Hornosušská 2, Pr. Suchá 
 

20.6. 
LISTování novými knihami pro děti  

Čtení na prázdniny. 
Místo a čas konání: 14.00 hod. 
Odd. pro děti a dospělé, ul. Seiferta 8, Havířov - Město 
 

22.6. 
LITERÁRNÍ KLUB 
Místo a čas konání:   v 13.30 hod. 
Oddělení pro děti, ul. Svornosti 2, Havířov - Město 
 

23.6. 
ČTENÍ V KNIHOVNĚ  

Skřítkové, příběhy, fotky a povídání o Irsku. 
Místo a čas konání:   v 15.30 hod. 
Odd. pro děti a dospělé, ul. Občanská 1, Dolní Datyně 
 

1.6.                            
RELAXAČNÍ KURZ J. MAŽGUTA 
Místo a čas konání:   18.00 hod. 
Oddělení pro dospělé, ul. Svornosti 2, Havířov - Město 
 

8.6.                          
PŘÍRODNÍ LÉČBOU NA POHYBOVÝ APARÁT aneb 
ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA 

Beseda s léčitelem Tomášem Jarolímem. 
Místo a čas konání:   10.00 hod. 
Oddělení pro dospělé, ul. Svornosti 2, Havířov - Město 
 

9.6.                          
POSEZENÍ NAD KNIHAMI…tentokrát „S humorem 
jde všechno lépe“ 
Místo a čas konání:   17.00 hod. 
Oddělení pro dospělé, ul. Šrámkova 2, Havířov - Podlesí 
 

9.6. 
KNIŽNÍ KLUB  
Místo a čas konání:   18.00 hod. 
Oddělení pro dospělé, ul. Svornosti 2, Havířov - Město 
 

13.6.                          
HAVÍŘOV JINAK  
Zahájení výstavy Spolku havířovských fotografů z.s. 
Místo a čas konání:   18.00 hod. 
Oddělení pro dospělé, ul. Svornosti 2, Havířov - Město 

 

TAK TO VIDÍME MY 
Výstava fotografií Jiřího Chýlka a Ladislava Wrzecionka. 
Kdy a kde: celý měsíc, podél schodiště  
do 1. poschodí, ul. Šrámkova 2, Havířov - Podlesí 
 

V HAVÍŘOVĚ POD VLIVEM  
Výstava fotografií Vladimíra Havláska. 
Kdy a kde: celý měsíc, prostor před vstupem  
do půjčovny a studovny, ul. Šrámkova 2, Ha - Podlesí 
 

aneb příprava 
NA  PRÁZDNINY 
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RYBAŘÍME a ČERVNOVÁ VÝROČÍ  
Tematické výstavky knih. 
Kdy a kde: celý měsíc, Oddělení pro dospělé,  
ul. Šrámkova 2, Havířov - Podlesí 
 

ROMAN WOJCIK A JAROSLAV ŠMÍD 
Výstava členů Fotoklubu Havířov. 
Místo a čas konání: do 2. 6. 2016, „Galerie  
Po schodech“ na ul. Svornosti 2, Havířov - Město 
 

KRAJINNÉ ROZHLEDY  
Výstava Otty Dedka a Šárky Nogové. 
Místo a čas konání: do 24. 6. 2016, Hudební oddělení, 
ul. Svornosti 2, Havířov - Město 
 

KDYŽ TO JDE …  OD RUKY  
Výstava výtvarných a rukodělných prací klientů 
organizace SANTÉ - centra ambulantních a pobytových 
sociálních služeb. 
Místo a čas konání: od 29. 6. do 26.7. 2016, Hudební 
oddělení, ul. Svornosti 2, Havířov - Město 
 

HISTORIE KOMIKSU  
Výstava spisovatelky Kláry Smolíkové. 
Místo a čas konání: celý měsíc, Ústředí Městské 
knihovny Havířov, ul. Svornosti 2, Havířov - Město 

 

 

Studovna a čítárna Městské knihovny Havířov vyhlašuje 

7. ročník fotografické soutěže pro amatéry, tentokrát 

pod názvem „KDE DOMOV MŮJ“. 
  

Pravidla soutěže: 

- do soutěže může fotografie přihlásit jen její autor, 

- uveďte své jméno a kontakt (adresu, e-mail, telefon), 

- soutěže se můžete účastnit max. dvěma snímky, 

- ze soutěže jsou vyloučeni pracovníci MěK Havířov  

a jejich rodinní příslušníci. 

Fotografie zasílejte nejpozději do 28. 8. 2016  

na adresu: Městská knihovna Havířov, studovna  

a čítárna, ul. Šrámkova 2a, 736 01 Havířov - Podlesí 

nebo na e-mail: studovna@knih-havirov.cz 

Fotografie budou vyhodnoceny a vystaveny  

na webových stránkách knihovny a v hale Městské 

knihovny Havířov na ulici Šrámkova 2. Vítězné 

fotografie budou oceněny. 
 

Od 2. poloviny června si mohou čtenáři  

NA VYŽÁDÁNÍ VYPŮJČIT KNIHY NA 2 MĚSÍCE. 

Více informací o změně provozní doby  

o prázdninách na www.knih-havirov.cz a ve všech 

pobočkách Městské knihovny Havířov. 
 

POČÍTAČOVÝ KURZ V KNIHOVNĚ 

Chcete, aby se vaše dítko naučilo správně ovládat 

počítač a umělo se bezpečně pohybovat ve světě 

internetu? Pokud ano, tak neváhejte a přihlaste ho  

na počítačový a internetový kurz, který bude probíhat 

od září v půjčovně pro děti na ulici Svornosti 2, Havířov. 
 

Zábavnou a hravou formou naučíme vaše dítě jak  

si vytvořit jednoduché dokumenty v textových 

editorech. Zabývat se budeme i internetovou 

gramotností. Se svolením rodičů si děti budou moci 

založit účet na Facebooku. Zde jim ukážeme jak 

nastavit bezpečné heslo, čemu se vyvarovat a na co  

si dát pozor při komunikaci se svými přáteli. 
 

* Kurz je určen pro děti registrované v knihovně. 

* Kurzu se mohou účastnit děti ve věku 4. - 7. třídy ZŠ. 

 

KRONIKA MĚSTA HAVÍŘOVA 2016 

Na webových stránkách www.kronikahavirov.cz 

najdete formulář, prostřednictvím kterého můžete 

nahlásit připravované akce, které chcete mít v kronice 

města. Zároveň zde najdete v elektronické podobě 

všechny dosavadní kroniky města Havířova.  

 

REGIONÁLNÍ DOKUMENTY V KNIHOVNĚ 

Městská knihovna Havířov již léta shromažďuje knihy  

a novinové články týkající se regionu a buduje databázi 

regionálních osobností, organizací, spolků, klubů apod. 

V této souvislosti prosí všechny organizace a podniky 

na území města Havířova, aby poskytli svůj vydávaný 

materiál k archivaci v knihovně.    

 

 

KRESLÍME KNIŽNÍ HRDINY 

Už se stalo tradicí,  

že každým rokem probíhá 

výtvarná soutěž „Kreslíme 

knižní hrdiny“, kterou 

pořádá dětské oddělení 

knihovny na ul. Šrámkova. 

Projekt, který vznikl před 8 lety, si kladl za cíl spojit 

příjemné s užitečným a za pomocí hry přiblížit dětem 

literaturu. Každý rok je projekt věnován nějakému 

ilustrátorovi (popř. významné ilustraci). Děti se tak mají 

možnost seznámit pokaždé s jiným ilustrátorem, 

přečíst si knihy, které ilustroval a zároveň ztvárnit 

některou z jeho ilustrací. Letos se pořádá již 7. ročník, 

jehož ústřední hrdinkou se stala Malá mořská víla, 

která letos oslaví již 180 let od svého vzniku. 

„Rádi byste nahlédli, jak děti s tímto tématem 

naložily?“ Od 15. 6. 2016 v oddělení pro děti  

a ve vestibulu při vchodu do knihovny můžete vidět 

jejich výtvarná díla.   
 

VYDALA: STUDOVNA A ČÍTÁRNA, 2016 
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