
Provozní doba o prázdninách

UZAVŘENÍ MALÝCH POBOČEK

Z provozních důvodů budou zcela uzavřeny pobočky 
v Prostřední Suché, Dolních Datyních, Dolních 
Bludovicích a U Jeslí v Havířově-Šumbarku. 
Obslouženi budete v ostatních pobočkách, výpůjčky 
můžete vracet také do BiblioBoxu před budovou 
knihovny na ul. Svornosti a Šrámkova.

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ

Půjčovna pro dospělé na Šrámkově ulici vyhlašuje 
12. ročník fotosoutěže pro amatéry, tentokrát na 
téma Fauna a flóra kolem nás. Své fotografie spolu 
s kontaktními údaji (jméno a příjmení, telefon) 
zasílejte do 31. 8. na e-mail dospeli@knih-havirov.cz.
Do soutěže je možné zaslat 2 fotografie. Fotografie 
budou vystaveny na webu knihovny a v budově na 
Šrámkově ulici. Vítězné fotografie budou oceněny.

PRÁZDNINOVÁ SOUTĚŽ PRO CELOU RODINU

Celý měsíc

HEJBNI MOZKEM
Zábava i trénink pro mozkové buňky. Kvízy, rébusy, 
hádanky a luštění o drobné ceny.

Půjčovna pro dospělé, Svornosti 2, Havířov-Město

ČTENÁŘSKÉ BINGO

Celý měsíc

ZEMĚPISNÝ KVÍZ
Zábavné luštění pro čtenáře všech věkových 
kategorií.

Pobočka Gen. Svobody 14, Havířov-Šumbark

Červenec 2021
Městská knihovna Havířov



Akce pro děti

Celý měsíc

HÁDEJ, MALUJ, POZNEJ
Čtenářská všehochuť pro všechny děti.

J. Seiferta 8, Havířov-Město

ZA ZÁŽITKY NEMUSÍTE CESTOVAT DALEKO!
Každý prázdninový týden na vás čeká tip na rodinný 
výlet v rámci našeho regionu. Leták ke každému výletu 
najdete na webu společně s doplňkovými kvízy a úkoly. 
Foto navštíveného místa zasílejte na e-mail 
prodeti@knih-havirov.cz. Nejaktivnější výletníky 
odměníme.

Půjčovna pro děti, Šrámkova 2, Havířov-Podlesí

Výstavy

Celý měsíc

10 000 KM PĚŠKY JIŽNÍ AMERIKOU
Výstava fotografií cestovatele Jana Rendla.

Půjčovna pro dospělé, Šrámkova 2, Havířov-Podlesí

Celý měsíc

VÝSTAVA DĚTSKÝCH PRACÍ
Po celé prázdniny můžete shlédnout výstavu 
dětských prací z 12. ročníku literárně-výtvarného 
projektu Tvoříme knižní hrdiny, letos zaměřeného 
na Walta Disneyho.

Půjčovna pro děti, Šrámkova 2, Havířov-Podlesí

Celý měsíc

TVOŘÍM A RECYKLUJI
Výstava Marty Hrnkové. V obrazech, skulpturách 
a kompozicích autorka spojuje reálné postřehy 
ze života, úsměvné pohádkové motivy a fantazijní 
představy. V artefaktech oživuje staré materiály, 
které kombinuje s keramickou tvorbou.

Hudební oddělení, Svornosti 2, Havířov-Město


