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leden 18.1. Ocenění dárců krve OŠK, MKS KD Radost

Slavnostní předání ocenění 

dobrovolným dárcům krve spojené 

s kulturním programem

OŠK - stanovení ocenění,          vstup 

zdarma

www.havirov-city.cz, 

www.mkshavirov.cz 

leden 18.1. Kniha do telefonu MK
Půjčovna pro děti, Svornosti 

2, Havířov-Město

Jak stahovat e-knihy – beseda pro 

veřejnost
www.knih-havirov.cz

leden 25.1. Bowlingový turnaj SSRZ
Víceúčelová hala (zimní 

stadion)
Bowlingový turnaj o pohár ředitele www.ssrz.cz

leden 31.1. Novoroční koncert MKS KD Leoše Janáčka
Slavnostní úvod do Nového roku 

města
www.mkshavirov.cz

únor 5.2. – 11.2. Jarní prázdniny na ledě SSRZ
Víceúčelová hala (zimní 

stadion)
Prázdninové bruslení www.ssrz.cz

únor 16.2. Reprezentační ples statutárního města Havířova MKS Společenský dům Havířov 

Společenský večer s programem                         

a tombolou. Rozhodnutím RMH je 

výtěžek plesu věnován na 

humanitární účely.

www.mkshavirov.cz 

březen 6.3.

Ocenění osobností ve vybraných oblastech 

společenského života a udělení Ceny města Havířova 

za rok 2017

OŠK, MKS KD Leoše Janáčka

Slavnostní předání ocenění                                                      

a Ceny města Havířova vybraným 

osobnostem 

OŠK - stanovení ocenění,          vstup 

zdarma

www.havirov-city.cz,  

www.mkshavirov.cz 

březen-

duben
23.3. - 24.4. Noc s Andersenem MK

Svornosti. J.Seiferta, 

Šrámkova, Gen. Svobody
akce pro děti www.knih-havirov.cz

březen 28.3. Městské oslavy Dne učitelů                                      OŠK, MKS Společenský dům Havířov 

Slavnostní předání ocenění 

pedagogickým pracovníkům, 

družstvům/kolektivům, žákům. 

OŠK - stanovení ocenění,          vstup 

zdarma

www.havirov-city.cz, 

www.mkshavirov.cz 

březen 30.3. Ukončení bruslařské sezony SSRZ
Víceúčelová hala (zimní 

stadion)
ukončení bruslařské sezony www.ssrz.cz

březen 24.3 - 29.3. Velikonoční městečko MKS náměstí Republiky 

Prodejní jarmark s kulturním 

programem, připomínka tradic 

velikonočních svátků 

vstup zdarma www.mkshavirov.cz 

duben
návaznost na FF 

v Canes, Francie
Dny evropského filmu "Ozvěny v regionech" MKS Kino Centrum

To nejlepší z novinek evropského 

filmu
www.mkshavirov.cz 

duben 1.4. 30 zastavení na cestě do historie KPHM-O MK
Stálá výstavní expozice 

(Společenský dům Reneta)

Zahájení výstavy mapující činnost 

Klubu přátel hornického muzea v 

Ostravě

www.knih-havirov.cz

duben 7.4. Velikonoční turnaj SSRZ Sportovní hala Žákovská
Badmintonový turnaj ve smíšených 

dvojicích 
www.ssrz.cz

duben 15.4 - 21.4. MINITEATRO Jiřího Tibitanzla 

MKS, Občanské 

sdružení 

MINITEATRO

Loutkový sál KD Petra 

Bezruče

Celostátní přehlídka zájezdových 

divadel - 27. ročník. 

Akce se uskuteční pouze za 

předpokladu, že OS Miniteatro 

bude přidělena dotace dle 

předložené žádosti. 

www.miniteatro.wz.cz 

duben 23.4. - 27.4. Den Země                                                 OŠK, MK

náměstí Republiky, pobočky 

MK, travnatá plocha mezi ul. 

Fibichova a Beethovenova a 

další.

Program environmentální výchovy, 

přednášky, soutěže, prezentace 

ekologických neziskových organizací 

www.havirov-city.cz
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duben 27.4. GALAKONCERT TALENT MKS 
výběrová kola - KD Radost, 

finále - KD Petra Bezruče

Mezinárodní soutěž amatérských 

zpěváků populární hudby ve čtyřech 

věkových kategoriích.

(předkola 2. a 16.3.) www.mkshavirov.cz

květen 1.5. Májové slavnosti MKS Havířov náměstí Republiky 
Tradiční kulturní program na 

náměstí Republiky
vstup zdarma www.mkshavirov.cz 

květen 16.5. Ekolympiáda MK pobočka J. Seiferta
Ekologická soutěž pro družstva dětí 

ZŠ
www.knih-havirov.cz

květen 26.5.
Sportovní den dětí a rodičů 

(Den otevřených dveří havířovských sportovišť)
SSRZ havířovská sportoviště

Rodinný sportovní program                                     

na havířovských sportovištích.
www.ssrz.cz

květen 30.5. Vernisáž výstavy kroužku kreslení CVA MK

Půjčovna se zaměřením na 

hudbu a umění, Svornosti 2, 

Havířov – Město

Vernisáž výstavy www.knih-havirov.cz

červen 1.6. Den dětí MKS náměstí Republiky 
Zábavný program pro děti                                                  

a mládež k svátku dětí.                                   
vstup zdarma www.mkshavirov.cz

červen-

srpen
1.6. - 31.8. Bez starosti na slavnosti MK Šrámkova 2, Havířov-Podlesí

Vyhlášení dalšího ročníku 

fotosoutěže pro amatéry
www.knih-havirov.cz

červen 11.6. - 15.6. Havířov v květech MK pobočky knihovny
doprovodné akce – workshopy, 

čtení, soutěže
www.knih-havirov.cz

červen 16.6.
Havířov v květech - téma 100. výročí vzniku 

Československa

KP MMH, odbory 

MMH, MKS 
náměstí Republiky

Kulturní program, floristická soutěž 

a slavnostní průvod 
vstup zdarma 

www.havirov-city.cz 

www.mkshavirov.cz

červen 19. - 28.6. Výstava prací seniorů OSV KD Radost (výstavní síň)

Výstava prací seniorů Havířova, 

Karviné, Orlové, Bohumína, 

Českého Těšína, Jastrzębie-Zdrój 

www.havirov-city.cz

červen 20.6. MISS RENETA

Klub přátel školy, 

Havířov–Pr. Suchá, 

SŠ Havířov-Pr. 

Suchá, 

MKS-

spolupořadatel

KD Leoše Janáčka
Mezinárodní projekt soutěže krásy 

studentek středních škol. 

výběrová kola, příprava finále leden-

duben 2017
www.missreneta.cz 

červen * 3. utkání ALL STARS HLZŠ OŠK, ASTERIX Městská sportovní hala 

Závěrečný turnaj Havířovské ligy 

základních škol, vč. vyhodnocení 

Havířovské ligy středních škol

www.havirov-city.cz

červenec
1., 8., 15., 22., 

29.7.
Promenádní koncerty MKS park za KD Radost 

Koncerty dechových hudeb + 

interpreti TV ŠLÁGR 
vstup zdarma www.mkshavirov.cz

červenec
1., 8., 15., 22., 

29.7.
Pohádky v parku MKS park za KD Radost 

Hrané pohádky pro děti před 

koncertem dechové hudby 
vstup zdarma www.mkshavirov.cz

červenec 29.7.
O POHÁR SSRZ HAVÍŘOV,  skoky z 10 m věže, ročník 

2018
SSRZ Letní koupaliště Skoky z 10 m věže, ročník 2017 www.ssrz.cz

srpen 1.-31.8. Slezská diakonie MK

Půjčovna se zaměřením na 

hudbu a umění, Svornosti 2, 

Havířov – Město

výstava www.knih-havirov.cz

srpen 4.8. Pietní akt v Životicích OKP Památník životické tragédie
Pietní vzpomínka s kulturním 

programem
www.havirov-city.cz

srpen 5., 12., 19., 26.8. Promenádní koncerty MKS park za KD Radost 
Koncerty dechových hudeb + 

interpreti TV ŠLÁGR 
vstup zdarma www.mkshavirov.cz 
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srpen 5., 12., 19., 26.8. Pohádky v parku MKS park za KD Radost 
Hrané pohádky pro děti před 

koncertem dechové hudby 
vstup zdarma www.mkshavirov.cz

srpen 19. a 26.8. Letní bruslení SSRZ
Víceúčelová hala (zimní 

stadion)
letní veřejné bruslení www.ssrz.cz

srpen *
Výstava - 50. let od okupace Československa vojsky 

Varšavské smlouvy 
MKS Galerie Kina Centrum Výstava k výročí - dobové fotografie www.mkshavirov.cz

srpen *
Filmová přehlídka filmů - 50. let od okupace 

Československa vojsky Varšavské smlouvy 
MKS Kino Centrum

Filmová přehlídka filmů + promítání 

dobového filmu v Letním kině
www.mkshavirov.cz

září * Veletrh poskytovatelů sociálních služeb OSV náměstí Republiky

Prezentace poskytovatelů sociálních 

služeb a návazných aktivit, hudební 

program

vstup zdarma www.havirov-city.cz

září 7. - 8.9. Havířovské slavnosti MKS 
areál Městské sportovní 

haly 

Bohatý hudební program doplněný 

soutěžemi pro veřejnost. Tradiční 

městské slavnosti.

www.mkshavirov.cz 

září 16. - 21.9. Evropský týden mobility, Evropský den bez aut OŠK náměstí Republiky

Prezentace neziskových organizací se 

zaměřením na ekologickou dopravu, 

sportovní aktivity související s 

ekologickou tématikou.

www.havirov-city.cz

září - 

říjen
* Tematická odborná konference

MKS, odbory 

MMH- OŽP, OKS, 

OÚR

KD Radost 
Odborná konference "Zelená 

města"
www.mkshavirov.cz 

 říjen *
Slavnostní koncert k 100. výročí založení 

Československa
MKS KD L. Janáčka Slavnostní koncert www.mkshavirov.cz

říjen 1. - 6.10. Týden knihoven MK všechny pobočky celostátní knihovnická akce www.knih-havirov.cz

říjen 28.10. Halloweenské bruslení SSRZ 
Víceúčelová hala (zimní 

stadion)
Veřejné bruslení (v maskách) www.ssrz.cz

 říjen * Výstava k 100. výročí založení Československa MKS Galerie Radost Výstava k výročí - dobové fotografie www.mkshavirov.cz

 říjen * 
Filmová přehlídka dokumentárních a dobových filmů 

k 100. výročí založení Československa
MKS Kino Centrum

Filmová přehlídka dokumentárních 

a dobových filmů 
www.mkshavirov.cz

 říjen * Festival varhanní hudby VOX ORGANI MKS KD Radost 
IX. ročník mezinárodního festivalu 

varhanní  hudby. 

Akce se uskuteční pouze za 

předpokladu, že MKS Havířov bude 

přidělena dotace z 

Moravskoslezského kraje. 

www.mkshavirov.cz

listopad 28.11. Santé MK

Půjčovna se zaměřením na 

hudbu a umění, Svornosti 2, 

Havířov – Město

Vernisáž výstavy www.knih-havirov.cz

prosinec 1. - 23.12. Vánoční městečko MKS náměstí Republiky 

Prodejní jarmark s kulturním 

programem, ukázky tradic a zvyků, 

výtvarné dílny, připomínka tradic 

vánočních svátků .

vstup zdarma www.mkshavirov.cz 
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prosinec 1.12. Rozsvícení městského vánočního stromu MKS náměstí Republiky 
Kulturní program spojený s 

rozsvícením vánočního stromu.
vstup zdarma www.mkshavirov.cz

prosinec 5.12. Mikuláš  (v rámci akce Vánoční městečko) MKS náměstí Republiky 
Mikuláš naděluje - kulturní 

program.
vstup zdarma www.mkshavirov.cz 

prosinec
31.12.2018/ 

1.1.2019
Novoroční ohňostroj MKS náměstí Republiky Oslava příchodu Nového roku. vstup zdarma www.mkshavirov.cz 

Legenda:
*  

MK Městská knihovna Havířov
MKS Městské kulturní středisko Havířov
SSRZ Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
KD kulturní dům
MMH Magistrát města Havířova
OŽP odbor životního prostředí
OKS odbor komunálních služeb
OÚR odbor územního rozvoje
OŠK odbor školství a kultury
OKP odbor kancelář primátora
OSV odbor sociálních věcí

Zpracováno z podkladů zaslaných: MKS, MK, SSRZ, OŠK, OSV, OKP

Zpracovalo: odd. dotací a volnočasových aktivit OŠK
Havířov 21.11.2017

termín akce bude upřesněn pořadatelem akce na webových stránkách

Změna programů a termínů vyhrazena. Termíny uvedené v harmonogramu celoměstských akcí mohou být z organizačních důvodů upraveny. Nastane-li takový případ, budou občané města o této skutečnosti informováni 

prostřednictvím webových stránek pořadatele akce.
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