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leden 25. 1. Novoroční koncert MKS KD Leoše Janáčka
Slavnostní úvod do nového roku 

města
www.mkshavirov.cz

leden-

únor
* Kurz Trénování paměti MK

Odd.pro dospělé, ul. 

Šrámkova

Kurz je určen pro veřejnost, 

lektoruje Mgr. Maroszová
www.knihovnahavirov.cz

únor 4. 2. Ocenění dárců krve OŠK, MKS KD Radost

Slavnostní předání ocenění 

dobrovolným dárcům krve spojené 

s kulturním programem

vstup zdarma
www.havirov-city.cz, 

www.mkshavirov.cz 

únor 12. 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 

únor 22. - 28. 2. Jarní filmové prázdniny MKS Kino Centrum
Přehlídka nejúspěšnějších pohádek 

pro děti
www.mkshavirov.cz

únor 24. 2. Cesta ke zdraví a duševní rovnováze MK pobočka J. Seiferta

Přednáška cestovatele, maséra a 

jogína M. Urbančíka na téma co 

dělat proto, aby byl člověk šťastný.

www.knihovnahavirov.cz

únor * Zimní turnaj SSRZ
Víceúčelová hala (zimní 

stadion)
Bowlingový turnaj veřejně přístupný turnaj www.ssrz.cz

březen 25. 3. Slavnostní večer u příležitosti ocenění ke Dni učitelů OŠK, MKS Společenský dům Havířov 

Slavnostní předání ocenění 

pedagogickým pracovníkům, 

družstvům/kolektivům, žákům. 

www.havirov-city.cz, 

www.mkshavirov.cz 

březen 26. - 28. 3. Velikonoční městečko MKS náměstí Republiky 

Prodejní jarmark s kulturním 

programem, připomínka tradic 

velikonočních svátků 

vstup zdarma www.mkshavirov.cz 

březen * Deskohrátky s firmou Piatnik MK
dětské oddělení na ul. 

Svornosti

Zábavné odpoledne s 

vydavatelstvím moderních 

společenských her pro všechny 

hravé lidi.

vstup zdarma www.knihovnahavirov.cz

březen * Oscar 2021 MKS Kino Centrum
Přehlídka nejúspěšnějších filmů 

oceněných titulem Oscar 2021
www.mkshavirov.cz

březen * České filmové žně MKS Kino Centrum
Přehlídka nejúspěšnějších filmů 

oceněných titulem Český lev 2021
www.mkshavirov.cz

duben 11. - 17. 4. MINITEATRO Jiřího Tibitanzla 
MKS, "Spolek 

MINITEATRO"

Loutkový sál KD Petra 

Bezruče

Celostátní přehlídka zájezdových 

divadel - 29. ročník. 

Akce se uskuteční pouze 

za předpokladu, že Spolku 

MINITEATRO bude přidělena dotace 

dle předložené žádosti. 

www.miniteatro.wz.cz , 

www.mkshavirov.cz
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duben 16. 4. MISS RENETA

Klub přátel školy, 

Havířov–Pr. Suchá, 

SŠ Havířov-Pr. 

Suchá, 

MKS -

spolupořadatel

KD Leoše Janáčka
Mezinárodní projekt soutěže krásy 

studentek středních škol
www.missreneta.cz 

duben 22. 4.

Ocenění osobností ve vybraných oblastech 

společenského života a udělení Ceny města Havířova 

za rok 2020

OŠK, MKS KD Leoše Janáčka

Slavnostní předání ocenění a Ceny 

města Havířova vybraným 

osobnostem 

www.havirov-city.cz,  

www.mkshavirov.cz 

duben 22. 4. SWAP MK K-klub, ul. Šrámkova

Akce ke Dni Země s tématem  

udržitelného životního stylu 

a neplýtvání. 

Výměna věcí, které jeden už 

nevyužije a druhému mohou 

posloužit.

www.knihovnahavirov.cz

duben 23. 4. Den Země                                                 OŠK náměstí Republiky a okolí

Program environmentální výchovy, 

přednášky, soutěže, prezentace 

ekologických neziskových 

organizací, naučné stezky 

vstup zdarma www.havirov-city.cz

duben 30. 4. Majáles

gymnázium 

Komenského,

MKS-technický 

spolupořadatel

náměstí Republiky Studentský Majáles vstup zdarma
www.havirov-city.cz; 

www.knih-havirov.cz

duben 30. 4. Výročí Ostravsko-opavské operace OKP kostel sv. Anny

Pietní akt při příležitosti 76. výročí 

Ostravsko-opavské operace (30. 4. 

1945)

zahájení v 10:00 www.havirov-city.cz

duben * Dny evropského filmu MKS Kino Centrum Výběr z novinek evropského filmu www.mkshavirov.cz 

duben * Jarní turnaj SSRZ Sportovní hala Žákovská Badmin. turnaj smíšených dvojic
veřejně přístupný turnaj (startovné 

100 Kč/dvojice)
www.ssrz.cz

duben-

květen
* Dětské odpoledne s BESIPem SSRZ Dětské dopravní hřiště

Zábavný program pro děti a rodiče s 

dopravní tématikou
vstup zdarma www.ssrz.cz

květen 1. a 2. 5. Májové dny - Cesty do barev historie MKS náměstí Republiky 

Kulturní program na náměstí 

Republiky k oslavě významných 

květnových výročí

vstup zdarma www.mkshavirov.cz 

květen 7. 5. Den vítězství OKP
kostel sv. Anny + 10 pietních 

míst na území města

Pietní akt při příležitosti 76. výročí 

ukončení 2. světové války (8. 5. 

1945)

zahájení v 9:00 www.havirov-city.cz

květen 17. 5. I v dolech je potřeba vidět MK
Expozice Historie psaná 

uhlím, ul. Pavlovova

Beseda o vývoji hornických kahanů 

a lamp spojená s výstavou.
vstup zdarma www.knihovnahavirov.cz
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květen 29. 5. Den otevřených dveří SSRZ havířovská sportoviště
Seznámení s jednotlivými 

sportovišti SSRZ Havířov
vstup zdarma www.ssrz.cz

květen * Umělci ve filmu MKS Kino Centrum
Přehlídka filmových portrétů 

významných umělců
www.mkshavirov.cz 

červen 7. 6. Hornické vdovy MK
Expozice Historie psaná 

uhlím, ul. Pavlovova

Beseda s autorkou knihy Hornické 

vdovy Kamilou Hladkou.
www.knihovnahavirov.cz

červen 19. 6. Festival barev MKS Letní kino

Zábavný program pro děti a mládež 

k svátku Dne dětí a ukončení 

školního roku.                                   

vstup zdarma www.mkshavirov.cz

červen 24. 6. Veletrh poskytovatelů sociálních služeb OSV náměstí Republiky

Prezentace poskytovatelů sociálních 

služeb a návazných aktivit, hudební 

program

vstup zdarma www.havirov-city.cz

červen * 5. utkání ALL STARS HLZŠ OŠK, ASTERIX Sportovní hala Slávie

Závěrečný turnaj Havířovské ligy 

základních škol, vč. vyhodnocení 

Havířovské ligy středních škol

vstup zdarma www.havirov-city.cz

červenec 7. 7. Výročí tragédie na Dole Dukla OKP
Památník v areálu Dolu 

Dukla

Pietní akt při příležitosti 60. výročí 

tragédie na Dole Dukla (7. 7. 1961)
zahájení v 10:00 www.havirov-city.cz

červenec 11. a 25. 7. Koncerty v parku MKS park za KD Radost 

Koncerty dechových, folklórních, 

jazzových, folkových a jiných 

orchestrů a jednotlivců + interpreti 

TV ŠLÁGR 

vstup zdarma, v případě získání 

dotace z Nadace OKD - každou 

červencovou neděli

www.mkshavirov.cz

červenec 11. a 25. 7. Pohádky v parku MKS park za KD Radost 
Hrané pohádky pro děti 

před koncertem v parku 

vstup zdarma, v případě získání 

dotace z Nadace OKD - každou 

červencovou neděli

www.mkshavirov.cz

červenec-

srpen

týden v červenci 

a srpnu
Letní příměstský tábor

SSRZ, Skate klub 

Havířov, z. s.
areál Lázeňská Příměstské tábory www.ssrz.cz

červenec - 

srpen
* High Jump SSRZ Letní koupaliště Jindřich Exhibice skoků do vody

vstup dle platného ceníku Letního 

koupaliště Jindřich
www.ssrz.cz

červenec - 

srpen
* Triatlon SSRZ Letní koupaliště Jindřich Amatérský závod triatlonistů

vstup dle platného ceníku Letního 

koupaliště Jindřich
www.ssrz.cz

červenec - 

srpen
* Závod České skateboardové asociace

SSRZ, Skate klub 

Havířov, z. s.
areál Lázeňská Závod skateboardistů www.ssrz.cz

srpen 7. 8. Životická tragédie OKP Památník životické tragédie
Pietní akt při příležitosti 77. výročí 

životické tragédie (6. 8. 1944)
zahájení v 10:00 www.havirov-city.cz

srpen 8. a 22. 8. Koncerty v parku MKS park za KD Radost 

Koncerty dechových, folklórních, 

jazzových, folkových a jiných 

orchestrů a jednotlivců + interpreti 

TV ŠLÁGR 

vstup zdarma, v případě získání 

dotace z Nadace OKD - každou 

srpnovou neděli

www.mkshavirov.cz 

srpen 8. a 22. 8. Pohádky v parku MKS park za KD Radost 
Hrané pohádky pro děti 

před koncertem dechové hudby 

vstup zdarma, v případě získání 

dotace z Nadace OKD - každou 

srpnovou neděli

www.mkshavirov.cz

srpen - 

září
* Branný závod SSRZ Hřiště ZŠ M. Pujmanové Soutěž pro žáky základních škol bez vstupu veřejnosti www.ssrz.cz
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září 3. - 4. 9. Havířovské slavnosti MKS areál Sportovní haly Slávie

Bohatý hudební program doplněný 

soutěžemi pro veřejnost. Tradiční 

městské slavnosti.

www.mkshavirov.cz 

září 16. - 22. 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.

Pátek 17.09.2021 hlavní program 

na náměstí Republiky a přilehlých 

prostorách, vstup zdarma

www.havirov-city.cz

září * Den otevřených dveří Tělocvična Palackého SSRZ Tělocvična Palackého Představení lezecké stěny vstup zdarma www.ssrz.cz

září * Závod pro mládež a děti ve skateboardingu
SSRZ, Skate klub 

Havířov, z. s.
areál Lázeňská Závod pro děti a mládež www.ssrz.cz

září - říjen * Tematická odborná konference "Zelená města"

 odbory MMH - 

OŽP, OKS, OÚR; 

MKS

KD Radost 
Odborná konference k tématům z 

oblasti životního prostředí

akce jen pro zvané odborníky, není 

přístupná veřejnosti
www.mkshavirov.cz 

říjen 15. - 16. 10. Book!Con vol. 3 MK K-klub, ul. Šrámkova
Třídenní akce pro milovníky sci-fi, 

fantasy a komiksů.
www.knihovnahavirov.cz

říjen 27. 10. Den vzniku samostatného československého státu KP kostel sv. Anny

Slavnostní shromáždění 

u příležitosti 103. výročí vzniku 

republiky (28. 10. 1918)

zahájení v 10:00 www.havirov-city.cz

říjen 29. - 30. 10. Podzimní filmové prázdniny MKS Kino Centrum
Přehlídka nejúspěšnějších pohádek 

pro děti
www.mkshavirov.cz

 říjen * Přehlídka světových filmových festivalů MKS Kino Centrum

Přehlídka filmů, oceněných 

na festivalech kategorie A (Berlín, 

Cannes, Karlovy Vary, Benátky)

www.mkshavirov.cz

říjen * Závěrečný skate den pro děti
SSRZ, Skate klub 

Havířov, z. s.
areál Lázeňská závěrečný den pro děti akce pro veřejnost www.ssrz.cz

listopad 11. 11. Den válečných veteránů OKP kostel sv. Anny

Pietní akt k připomínce 

významného dne (ukončení 

1. světové války)

zahájeni v 11:00 www.havirov-city.cz

listopad 27. 11. Rozsvícení městského vánočního stromu MKS náměstí Republiky 
Kulturní program spojený 

s rozsvícením vánočního stromu.
vstup zdarma www.mkshavirov.cz

listopad 27. 11. Den pro dětskou knihu MK
dětské oddělení na ul. 

Svornosti

Program na podporu dětského 

čtenářství – beseda s umělcem, 

tvoření, čtení.

www.knihovnahavirov.cz
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listopad-

prosinec
26. 11. - 22. 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 

prosinec 30.11. - 3. 12. Havířov v pohybu 2020 OŠK Sportovní hala Slávie

Ojedinělý projekt s názvem Havířov 

v pohybu  v rámci oslav 65. výročí 

jeho založení. Jde o unikátní 

podívanou - komponovanou 

přehlídku pohybových skladeb, 

tanců, cvičení a ukázek některých 

sportů za doprovodu hudby. Ve 

Sportovní hale Slávie se představí 

na cca 800 - 1000 účinkujících.

Vstup 2.12. od 17:00 hod. veřejná 

generálka a 3.12. od 17:00 hod. 

slavnostní program pouze na 

místenky. Úterý, středa generální 

zkoušky vstup volný. Čtvrtek-pátek 

dopoledne vstup volný, do obsazení 

kapacity haly.

www.havirov-city.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. 2021/ 

1. 1. 2022
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

Dne 11. 11. 2020 zpracovalo oddělení dotací a volnočasových aktivit OŠK z podkladů zaslaných MKS, MK, SSRZ, OŠK, OSV, OKP

Schváleno v RMH dne 30. 11. 2020 usnesením č. 2618/59RM/2020 a ZMH dne 14. 12. 2020 usn. č. 549/16ZM/2020 

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

informováni prostřednictvím webových stránek pořadatele akce.

termín akce bude upřesněn pořadatelem akce na jeho webových stránkách
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