
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ

Půjčovna pro dospělé na Šrámkově ulici vyhlašuje 
13. ročník fotosoutěže pro amatéry, tentokrát na téma 
Dobré jídlo, dobré pití, to je základ živobytí! 

Své fotografie spolu s kontaktními údaji (jméno, 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.

Prázdninové soutěže
pro celou rodinu

PROČTENÉ LÉTO

Pročtěte se s námi létem! Městská knihovna Havířov 
se připojuje k projektu Pročtené léto 2022. 
V dětském oddělení na ul. Svornosti se můžete každý
prázdninový týden těšit na ty nejlepší knihy na dané 
téma. Všechny knižní tipy k 9 tematickým týdnům 
Pročteného léta jsou k dispozici zdarma k vytištění. 
Více informací o projektu najdete na webu 
https://mravencichuva.cz/procteneleto/.

ČTENÁŘSKÉ BINGO

Vydejte se na cestu za čtenářským dobrodružstvím 
a zahrajte si bingo z knih, které během prázdnin 
přečtete. Vaším úkolem je propojit řadu pěti na sebe 
navazujících políček v řádku, sloupci nebo diagonále.
Stačí tedy přečíst pouze pět knih a máte splněno. 
Hra probíhá od 1. 7. do 31. 8. a je určena dětským 
i dospělým čtenářům. Hrací kartu získáte ve všech 
pobočkách knihovny. Vyplněnou kartu odevzdejte do 
1. 9. 2022. Z úspěšných řešitelů budou vylosování tři 
z každé kategorie, kteří obdrží cenu.

POHÁDKOVÁ STEZKA S ELEKTRONICKOU 
ALBI TUŽKOU

Vydejte se s námi na stezku knihovnou a hledejte 
kouzelné samolepky. Přiložte tužku a zaposlouchejte
se do příběhu. Poznáte, ze které knihy ukázka je? 
Prázdninová hra pro děti i rodiče. Albi elektronická 
tužka k vypůjčení u knihovnice. Hra probíhá od 1. 7. 
do 31. 8. 2022 v dětských odděleních (pobočky 
Svornosti, Šrámkova, J. Seiferta a Gen. Svobody).
Soutěžící si u knihovnice vyzvednou hrací kartu, do 
které doplní názvy pěti knih. Z úspěšných řešitelů 
budou 1. 9. 2022 vylosování 3, kteří obdrží cenu.

PRÁZDNINOVÝ KVÍZ

Vyzvedněte si prázdninový kvíz v Půjčovně pro 
dospělé na ul. Šrámkova a vyhrajte krásné ceny!

Leden 2022
Městská knihovna Havířov

Červenec 2022
Městská knihovna Havířov



Akce pro děti a mládež

19. 7. 2022 v 10 a ve 13 hodin

ZÁBAVNÝ PROGRAM S HARRYM POTTEREM
Srdečně zveme všechny děti na zábavný program plný 
her a tvoření na téma Harry Potter.

Půjčovna pro děti, Svornosti 2, Havířov-Město

20. 7. 2022 v 10 hodin

BOOKSTART: VAŘÍME S PEJSKEM 
A KOČIČKOU
Srdečně zveme naše mrňousky – knihousky ve věku do 
3 let a jejich rodiče na další setkání projektu Bookstart. 
Zahrajeme si, jak pejsek s kočičkou dělali dort, a něco si
i vyrobíme. Z kapacitních důvodů je nutná rezervace na 
tel. 597 317 223 nebo e-mailu prodeti@knih-havirov.cz.

Půjčovna pro děti, Šrámkova 2, Havířov-Podlesí

Výstavy

1. 6. - 31. 8. 2022

HRDINOVÉ ONDŘEJE SEKORY
Od června můžete ve vestibulu knihovny na Šrámkově 
ulici shlédnout výstavu dětských prací z 13. ročníku 
projektu Tvoříme knižní hrdiny, tentokrát na téma 
Hrdinové Ondřeje Sekory.

Půjčovna pro dospělé, Šrámkova 2, Havířov-Podlesí

Průzkum spokojenosti

Městská knihovna Havířov se obrací na své uživatele 
s žádostí o vyplnění průzkumu spokojenosti se 
službami. Vyhodnocení dotazníků využijeme ke 
zkvalitnění nabídky poskytovaných služeb. Dotazník je 
anonymní. Vyplňovat ho můžete od 1. 5. do 30. 9. 2022 
buď v papírové podobě ve všech pobočkách knihovny, 
nebo online na webu www.knihovnahavirov.cz.

Letní provozní doba

SVORNOSTI, ŠRÁMKOVA

Pondělí
8.00 – 12.00 | 13.00 – 18.00 (K-klub od 10.00)

Úterý
8.00 – 12.00 | 13.00 – 16.00 (K-klub od 10.00)

Středa
13.00 – 16.00

Čtvrtek
8.00 – 12.00 | 13.00 – 18.00 (K-klub od 10.00)
Pátek
8.00 – 12.00 | 13.00 – 16.00 (K-klub od 10.00)

POBOČKA J. SEIFERTA

Pondělí
13.00 – 17.00

Úterý
8.00 – 12.00 | 13.00 – 16.00

Středa
Zavřeno

Čtvrtek
8.00 – 12.00 | 13.00 – 17.00

Pátek
8.00 – 12.00 | 13.00 – 16.00

POBOČKA GEN. SVOBODY

Pondělí
8.00 – 12.00 | 13.00 – 17.00
Úterý
8.00 – 12.00 | 13.00 – 16.00
Středa
Zavřeno
Čtvrtek
8.00 – 12.00 | 13.00 – 17.00
Pátek
8.00 – 12.00 | 13.00 – 16.00

Zcela uzavřeny budou pobočky v Prostřední Suché,
Dolních Datyních, Havířově-Bludovicích a U Jeslí na
Šumbarku. Výpůjčky můžete vracet do boxů před 
budovami knihoven na ulicích Svornosti, Šrámkova 
a Gen. Svobody. Děkujeme za pochopení a přejeme
vám krásné prázdniny.

Expozice Historie psaná uhlím bude z provozních 
důvodů uzavřena ve dnech  25. 7. - 29. 7. 2022.


