
Městská knihovna Havířov 

ZÁŘÍ V KNIHOVNĚ  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

S novým školním rokem se vracíme k PŮVODNÍM 

PŮJČOVNÍM HODINÁM na všech odděleních  

a pobočkách Městské knihovny Havířov. 

Můžete se těšit na různé kulturní akce (besedy, 

výstavy, koncerty …), ale také na výtvarné dílny, 

počítačové kurzy pro seniory, soutěže apod. 

Městská knihovna Havířov vám každý měsíc nabízí 

nové knihy, CD, aktuální čísla časopisů, denní tisk, 

možnost práce na počítači, použití skeneru, tisk, 

připojení k Wi-Fi, kopírování, meziknihovní výpůjční 

službu (MVS), donášku knih imobilním čtenářům, 

objednávku knih, dárkové poukazy apod. 

Více informací a novinek na webových stránkách  

www.knih-havirov.cz 

Program 
 

AKCE PRO DĚTI 
17.9. 
ZA TAJEMSTVÍM ŽIVOTA VČEL  

Beseda s Jiřím Vavříkem, vedoucím včelařského 
kroužku Ambrožíci, s ukázkou živých včel  
a ochutnávkou medu. 

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

24.9. 
POPRÁZDNINOVÉ VÝTVARNÉ TVOŘENÍ 

Vyrobíme a namalujeme si vzpomínku na léto. 
Místo a čas konání:  15.00 hod. 
Odd. pro děti a dospělé, ul. Seiferta 8, Havířov - Město 
 

30.9. 
LITERÁRNÍ KLUB 

Zábavné odpoledne s pohádkami. 
Místo a čas konání:  13.30 hod. 
Oddělení pro děti, ul. Svornosti 2, Havířov - Město 

 
AKCE PRO DOSPĚLÉ 

3.9. 
ZAHÁJENÍ POČÍTAČOVÝCH KURZŮ PRO SENIORY 

Kurzy probíhají každou středu a jsou bezplatné. 
Místo a čas konání:   dopoledne 
Oddělení pro dospělé, ul. Svornosti 2, Havířov - Město 
 

3.9. 
RELAXAČNÍ KURZ J. MAŽGUTA 
Místo a čas konání:   18.00 hod. 
Oddělení pro dospělé, ul. Svornosti 2, Havířov - Město 
 

11.9. 
KNIŽNÍ KLUB  

Diskutovat se bude o knize „Exodus“ L. Urise. 

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

17.9.       
FOTOGRAFIE - DŮL DUKLA  

Filmové dopoledne ve výstavní expozici. 
(fotografie pro pamětníky + soutěž o ceny) 

Místo a čas konání:   10.00 hod. 
Stálá expozice k historii Havířova a hornictví, 
Společenský dům, ul. Dlouhá tř. 19, Havířov - Město 

 

17.9.   
ZA TAJEMSTVÍM ŽIVOTA VČEL  

Beseda s Jiřím Vavříkem, vedoucím včelařského 
kroužku Ambrožíci, s ukázkou živých včel  
a ochutnávkou medu. 

Místo a čas konání:   od 17.00 hod. 
Odd. pro děti a dospělé, ul. Seiferta 8, Havířov - Město 
 

17.9.  
POSEZENÍ NAD KNIHAMI… tentokrát (nejen)  
pro muže 
Místo a čas konání:  17.00 hod. 
Oddělení pro dospělé, ul. Šrámkova 2, Havířov - Podlesí 
 

22.9. 
FOTOGRAFIE - DŮL DUKLA  

Filmové odpoledne. 
Místo a čas konání:  15.00 hod. 
Stálá expozice k historii Havířova a hornictví, 
Společenský dům, ul. Dlouhá tř. 19, Havířov - Město 

 

24.9. 
SNĚNÍ O KRÁSE  

Vernisáž výstavy obrazů Romany Večeřové 
(kresby a malby z let 2009 - 2014).  
V hudební části večera vystoupí Naďa Mrázková 
na akordeon. 

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

Jsme 
ZPÁTKY! 

http://www.knih-havirov.cz/


Výstavy 
 

POTOKEM, VODOU, JÁ SMEJVÁM STOPU SVOU 
Výstava fotografií 5. ročníku fotografické soutěže. 
Kdy a kde:  Do 11.11.2014 podél schodiště  
do 1. poschodí, ul. Šrámkova 2, Havířov - Podlesí 
 

KRÁSY ZEMĚ I. (Mexico, Costa Rica, Panama) 
Výstava fotografií Marcely Somolové. 
Kdy a kde: celý měsíc, Prostor před vstupem  
do půjčovny a studovny, ul. Šrámkova 2, Ha - Podlesí 
 

TÉMATICKÉ VÝSTAVKY KNIH 
Romány (nejen) pro muže, Zářijová výročí. 
Kdy a kde: celý měsíc, Oddělení pro dospělé,  
ul. Šrámkova 2, Havířov - Podlesí 
 

KRÁSNÁ JAKO KVÍTKA 
Kdy a kde: celý měsíc, Dětské odd., vestibul před 
dětským oddělením a vstupem do půjčovny a studovny, 
ul. Šrámkova 2, Havířov - Podlesí 
 

PAŘÍŽ 
Výstava Ladislava Tomaštíka, člena Fotoklubu Havířov. 
Kdy a kde: Do 2.10.2014, Mini galerie „Po schodech“ na 
ul. Svornosti 2, Havířov - Město 
 

SNĚNÍ O KRÁSE 
Kdy a kde: Od 24.9.2014,  Oddělení pro hudbu  
a umění  na ul. Svornosti 2, Havířov - Město 
 

HAVÍŘOV Z PAPÍRU  
Výstava prací finalistů soutěže Havířov z papíru. 
Kdy a kde:  Stálá expozice k historii Havířova a hornictví, 
Společenský dům, ul. Dlouhá tř. 19, Havířov - Město 

 
VÝSTAVA K 165. VÝROČÍ ZALOŽENÍ VŠB OSTRAVA 
Výstava o historii a současnosti Vysoké školy báňské. 
Kdy a kde: Stálá expozice k historii Havířova a hornictví, 
Společenský dům, ul. Dlouhá tř. 19, Havířov - Město 
 

 

Soutěže 
 

ŠKOLNÍ ROZJEZD - vědomostní soutěž o drobné ceny. 
Místo konání: Dětské oddělení, Šrámkova 2, Havířov  
 

ŠKOLA ZAČÍNÁ... - soutěž pro děti. 
Místo konání: Odd. pro děti a dospělé, ul. U Jeslí 2, 
Havířov - Šumbark 
 

ZÁBAVNÝ KVÍZ KE DNI BEZ AUT 
Místo konání: Odd. pro děti a dospělé, ul. J. Seiferta 8, 
Havířov - Město 
 

NĚCO Z FILOZOFIE - soutěžní kvíz. 
Místo konání: Oddělení pro dospělé, ul. Šrámkova 2, 
Havířov - Podlesí 
  

POTOKEM, VODOU, JÁ 
SMEJVÁM STOPU SVOU 

 

Od 10. září proběhne v prostorách budovy  
na ul. Šrámkova 2, Havířov - Podlesí výstava fotografií 
zaslaných do soutěže "Potokem, vodou, já smejvám 
stopu svou...".  

„Přijďte se nejen podívat, ale dát i svůj hlas jedné  
z fotografií.“ 

Soutěžní fotografie budou vystaveny také na webových 
stránkách knihovny www.knih-havirov.cz. I tam budete 
mít možnost hlasovat. Příležitost vybrat svého favorita 
končí 30. září. Výsledky soutěže budou vyhlášeny 
během 1. října na webových stránkách knihovny. 
 

VÝSTAVA 
 

„Krásná jako kvítka je ta země …“ 
Výstava vybraných prací  
z mezinárodní soutěže dětské kresby 
a grafiky, 24. ročník na téma "Přírodní 
živly".  
Přijďte se podívat na ul. Šrámkova 2  
do dětského oddělení a vestibulu  
na obrázky dětí z Hong Kongu, 
Běloruska, Slovinska, Estonska, Litvy, 

Polska, Lotyšska, Slovenska a České republiky. Výstava 
potrvá do konce září. 

Další obrázky ze soutěže můžete shlédnout také  
ve výstavní síni Viléma Wünsche v Kulturním domě  
L. Janáčka a ve výstavních prostorách ZŠ na ul. Frýdecká  
v Havířově. 
 

HOSTÉ 
 

ROMANA VEČEROVÁ - Snění o kráse 
Něco o mě: „Narodila jsem se 
v Havířově v roce 1973  
a žila jsem zde 30 let. Posledních 10 
let bydlíme na vesnici v blízkosti 
Havířova - v Horních Domaslavicích. 
Miluji kresbu a malování již  
od dětství, protože má babička 
kreslila nádherné obrazy a já se 
dívala. Dříve mně fascinovali hlavně 

ruští umělci - jako Šiškin a  Ajvazovskij. Ale nikdy mně 
nenapadlo to zkusit - chyběla mi odvaha… Z moderních 
malířů velmi obdivuji a jsou mými vzory -  Bob Ross, 
Leonid Afremov, Kevin Hill a hlavně ruský umělec Igor 
Sacharov. Ten tvrdí, stejně jako Bob Ross, že každý 
člověk je umělcem a má talent malovat od Boha…  
Že každý z nás může tvořit a zvětšovat na tomto světě 
krásu… prý stačí překonat strach…. A o to se snažím  
i já…. Maluji všechno, co vidím jako krásné…“ Zavítejte 
24.9. v 18 hodin do hudebního odd. na ul. Svornosti 2 
a nechte se unést snem o kráse. 
 

JIŘÍ VAVŘÍK - Za tajemstvím života včel  
Jiří Vavřík je vedoucím 
včelařského kroužku Ambrožíci. 
„Včelařský kroužek působí  
na Základní škole Frýdecka  
v Havířově Bludovicích. Kroužek 

vznikl na jaře roku 2010 s přičíněním ředitelky paní Mgr. 
Jiřiny Sivé a jejího učitelského sboru. První schůzka 
kroužku se uskutečnila 13. 5. 2010. Od tohoto dne  
se členové kroužku scházejí pravidelně každý týden.“ 
Pokud se chcete dozvědět více nejenom o včelařském 
kroužku, ale také o životě včel, nebo sladkém medu 
s možnou ochutnávkou, zavítejte ve středu ve 14 hodin 
nebo 17 hodin do pobočky na ul. Seiferta 8. 

Zdroj: http://www.ambrozici.unas.cz/ VYDALA: STUDOVNA A ČÍTÁRNA, 2014 

http://www.knih-havirov.cz/

