
KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI PRO POKROČILÉ

Během září se můžete hlásit do Kurzu trénování paměti 
pro pokročilé, kde se seznámíte s různými technikami 
posílení paměti.  Kurz bude probíhat ve středy od 
12. 10. do 30. 11. od 9 do 10 hodin. Hlaste se osobně, nebo
na e-mailu studovna@knih-havirov.cz. Počet míst je 
omezen. Cena kurzu: 200 Kč.

Půjčovna pro dospělé, Svornosti 2, Havířov-Město

PSYCHOLOGIE NA KAŽDÝ DEN

Během září se můžete hlásit do kurzu Psychologie na 
každý den. Lektorkou bude Mgr. Adéla Plačková. Cena 
celého kurzu je 200 Kč, ale v případě zájmu je možné se 
zúčastnit pouze vybrané přednášky. Začátek v 16.30 
hod. Hlaste se osobně v půjčovně, nebo na e-mailu 
stred@knih-havirov.cz. Počet míst je omezen.

Témata přednášek:
4. 10. - Co je normální? 
11. 10. - Krize - tragédie nebo šance?
18. 10. - Psychosomatika
25. 10. Trauma - Každý si nějaké neseme. Ano či ne? 

Půjčovna pro dospělé, Svornosti 2, Havířov-Město

Pro dospělé

1. 9. 2022 v 18 hodin

KINEZIOLOGICKÝ KURZ JAROSLAVA 
MAŽGUTA
Půjčovna pro dospělé, Svornosti 2, Havířov-Město

5. 9. 2022 v 10 hodin

KARETNÍ KLUB
Sejdeme se „Na terase“- setkání zájemkyň o žolíky.

Pobočka J. Seiferta 8, Havířov-Město

8. 9. 2022 od 14 do 18 hodin

SWAP
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, CO MOHOU 
SLOUŽIT DÁL. Zbylé věci zabalíme a odvezeme je do 
ADRY, kde budou sloužit potřebným. Věci můžete 
nosit do K-klubu havířovské knihovny od 1. 8. 2022. 
Zároveň však můžete nosit věci i v den konání.

K-klub, Šrámkova 2, Havířov-Podlesí

8. 9. 2022 v 18 hodin

KNIŽNÍ KLUB
Setkání knihomolů, kterým nestačí knihy jen číst.

Půjčovna pro dospělé, Svornosti 2, Havířov-Město

20. 9. 2022 v 16.30 hodin

LAPAČ SNŮ
Oblíbený kurz pod vedením Šárky Dvořákové. 
Vyrobíme si lapač snů ze stuh a peří technikou 
vyplétání a uzlování. Své místo si rezervujte na tel. 
597 317 221, e-mailu klub@knih-havirov.cz nebo 
osobně v K-klubu. Cena kurzu je 220 Kč (v ceně je 
zahrnut veškerý materiál a zapůjčení nářadí).

K-klub, Šrámkova 2, Havířov-Podlesí

20. 9. 2022 v 17 hodin

KOUZLO MALÉ ZAHRADY
Hostem bude nadšený pěstitel a propagátor 
alternativního zahradničení Jaroslav Drlík. Povídat 
si budeme hlavně o bylinkách, ovoci a útulných 
zákoutích v malé zahradě, budeme ochutnávat 
mirabelkový cider a další pochutiny. Přednáška se 
koná v rámci aktivit Semínkovny a je určena pro 
všechny věkové kategorie. Vstupné 40 Kč.

Pobočka J. Seiferta 8, Havířov-Město

Leden 2022
Městská knihovna Havířov

Září 2022
Městská knihovna Havířov



21. 9. 2022 v 17 hodin

OBRÁZKY Z ATELIÉRU MARTINA PAWERY
Vernisáž výstavy Evy Burové a Jany Kempné. Výstava 
potrvá do 21. 10. 2022.

Hudební oddělení, Svornosti 2, Havířov-Město

Akce pro děti a mládež

2. 9. od 14 do 17 hod

ROBOHERNA
Zahajujeme pravidelné měsíční odpoledne s roboty pro 
veřejnost. Zájemci se seznámí s vybranými druhy robotů
a se základy jejich programování. Volný vstup.

Půjčovna pro děti, Svornosti 2, Havířov-Město

14. 9. 2022 v 10 hodin

BOOKSTART: KDYŽ KNIHY MLUVÍ
Srdečně zveme naše mrňousky – knihousky ve věku do 
3 let a jejich rodiče na další setkání projektu Bookstart. 
Ukážeme si kouzla interaktivních knih a zjistíme, jak 
dokážou knihy mluvit. Rezervace na tel. 597 317 223 
nebo na e-mailu prodeti@knih-havirov.cz.

Půjčovna pro děti, Šrámkova 2, Havířov-Podlesí

21. 9. 2022 v 9.30 hodin

BOOKSTART: O VODĚ
Zveme nejmenší děti - mrňátka (od 2 -5 let) na další akci 
v rámci projektu Bookstart. Na téma Voda si budeme 
číst pohádkové příběhy, užijeme si pohybové aktivity 
s říkankou a kreativní tvoření.

Pobočka J. Seiferta 8, Havířov-Město

Výstavy

Od 1. 9. do 16. 9. 2022

ROK VE ŠKOLNÍ ZAHRADĚ
Výstavní soubor tvořený 14 závěsnými deskami 
zachycuje proměny školní zahrady měsíc po měsíci 
s veselými ilustracemi Vojtěcha Šedy z knihy Devět 
malých zahradníků. Výstava je také vhodná pro 
skupiny předškolních a mladších školních dětí. 
Součástí výstavy jsou i pracovní listy.

Hudební oddělení, Svornosti 2, Havířov-Město

Celý měsíc

DOBRÉ JÍDLO, DOBRÉ PITÍ, TO JE ZÁKLAD 
ŽIVOBYTÍ!
Výstava fotografií z letošní soutěže. Hlasovat pro vítěze 
můžete až do 30. 9. osobně, nebo na webu knihovny, kde
budou fotografie také vystaveny. Výstava fotografií 
potrvá do 11. 11. 2022.

Půjčovna pro dospělé, Šrámkova 2, Havířov-Podlesí

BOOK!CON 2022
Dva dny plné přednášek, workshopů a RPG her. 
Zveme všechny fanoušky fantasy, sci-fi a young 
adult literatury na již třetí ročník našeho Book!Conu, 
který se bude konat letos v říjnu. Potkáte se se 
známými českými spisovateli a cosplayery, 
provedeme vás virtuální realitou nebo si budete 
moci vyzkoušet, jak fungují Ozoboti. A to je jen 
zlomek toho, co na Book!Conu můžete zažít.
Vstupné: 100 Kč


