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leden 16.1. Havířov 65 let MK pob. Datyně První cyklus besed (měsíčně) www.knih-havirov.cz

leden 16. 1. Novoroční koncert MKS KD Leoše Janáčka
Slavnostní úvod do nového roku 

města
www.mkshavirov.cz

leden 28. 1. 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 

leden * Zimní turnaj SSRZ
Víceúčelová hala (zimní 

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

únor 7. 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 13.2. Letem Havířovem 2019 MK
pob. Datyně a pobočky 

knihovny

Beseda s kronikářkou Hanou 

Dvořákovou o dění v Havířově 

v r. 2019

vstup zdarma www.knih-havirov.cz

únor 17. - 21. 2. Jarní filmové prázdniny MKS Kino Centrum
Přehlídka nejúspěšnějších pohádek 

pro děti
www.mkshavirov.cz

březen 13.-14.3. Buď off-line aneb přespávačka v Káčku MK K - klub

Akce pro děti a mládež má ukázat, 

že bavit se dá i bez připojení online 

a na sociální sítě.

vstup zdarma www.knih-havirov.cz

březen 22. - 28. 3. 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

březen 26. 3. ** Slavnostní večer u příležitosti ocenění ke Dni učitelů OŠK, MKS Společenský dům Havířov 

Slavnostní předání ocenění 

pedagogickým pracovníkům, 

družstvům/kolektivům, žákům. 

vstup zdarma
www.havirov-city.cz, 

www.mkshavirov.cz 

březen sobota * Virtuální realita v knihovně MK dětské oddělení Svornosti

Zábavné odpoledne pro veřejnost, 

na kterém budou představeny 

virtuální brýle a roboti s možností si 

je vyzkoušet.

vstup zdarma www.knih-havirov.cz

březen * Oscar 2019 MKS Kino Centrum
Přehlídka nejúspěšnějších filmů 

oceněných titulem Oscar 2019
www.mkshavirov.cz

březen * České filmové žně MKS Kino Centrum
Přehlídka nejúspěšnějších filmů 

oceněných titulem Český lev 2019
www.mkshavirov.cz

březen - 

květen
březen - květen Tvoříme knižní hrdiny MK

dětské oddělení na ul. 

Šrámkova

12. ročník výtvarného projektu pro 

děti

výtvarná soutěž pro MŠ a ZŠ 

i jednotlivce – zdarma
www.knih-havirov.cz
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duben 3. 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

castingy: 18. 1.2020 Žilina ; 25.1. 

2020 Praha a 26. 1. 2020 Havířov, 

příprava finále leden - duben

www.missreneta.cz 

duben 3. - 4. 4.
Noc s Andersenem (ukončení akce Březen, měsíc 

čtenářů)
MK

dětské oddělení na ul. 

Svornosti

Spaní dětí v knihovně, ukončení 

akce Březen - měsíc čtenářů; celý 

březen se konají akce na podporu 

čtenářství ve všech pobočkách 

knihovny. Noc je určena čtenářům 

knihovny za odměnu.

vstup zdarma www.knih-havirov.cz

duben 4. 4. Festival studentských filmů

FSF, z.s. 

MKS - technický 

spolupořadatel

Kino Centrum Festival studentských filmů

duben 4. - 9. 4. Velikonoční městečko MKS náměstí Republiky 

Prodejní jarmark s kulturním 

programem, připomínka tradic 

velikonočních svátků 

vstup zdarma www.mkshavirov.cz 

duben 22.4. Sférické kino MK
Šrámkova - dětské odd., 

dospělé odd., K-klub

Akce ke Dni Země - Sférický 

projekční systém uvnitř pojízdné 

kupole patří k nejnovějším zábavně-

vzdělávacím instrumentům. 

Projekce je zaměřená na zvýšení 

povědomí o ekologii a vztahu 

člověka k přírodě jako takové.

www.knih-havirov.cz

duben 23. 4.

Ocenění osobností ve vybraných oblastech 

společenského života a udělení Ceny města Havířova 

za rok 2019

OŠK, MKS KD Leoše Janáčka

Slavnostní předání ocenění a Ceny 

města Havířova vybraným 

osobnostem 

vstup zdarma
www.havirov-city.cz,  

www.mkshavirov.cz 

duben 24. 4. ** Den Země                                                 OŠK

náměstí Republiky, travnatá 

plocha mezi ul. Fibichova 

a Beethovenova a další

Program environmentální výchovy, 

přednášky, soutěže, prezentace 

ekologických neziskových organizací

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

návaznost na FF 

v Cannes, 

Francie

Dny evropského filmu "Ozvěny v regionech" MKS Kino Centrum
To nejlepší z novinek evropského 

filmu
www.mkshavirov.cz 

duben * Jarní turnaj SSRZ Sportovní hala Žákovská Badmintonový turnaj veřejně přístupný turnaj www.ssrz.cz

květen 1. 5. Májové dny MKS náměstí Republiky 

Kulturní program na náměstí 

Republiky k oslavě významných 

květnových výročí

vstup zdarma www.mkshavirov.cz 

květen 9. a 10. 5. Finále MČR v mažoretkovém sportu MKS Sportovní hala Slávie

Finále Mistrovství České republiky 

v mažoretkovém sportu, disciplína 

baton (hůlka)

www.mkshavirov.cz 
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květen 22. 5. GALAKONCERT TALENT MKS 
výběrová kola - KD Radost, 

finále - KD Petra Bezruče

Mezinárodní soutěž amatérských 

zpěváků populární hudby ve čtyřech 

věkových kategoriích.

(předkola 13. a 20. 3.) www.mkshavirov.cz

květen 29. 5. Koncert vojenského uměleckého souboru ONDRÁŠ

Československá 

obec legionářská, 

MKS

KD L. Janáčka

Koncert k 75. výročí ukončení 2. 

světové války, dopolední koncerty 

pro školy + večerní pro veřejnost

květen * Ekolympiáda MK pobočka J. Seiferta

Ekologická soutěž pro 3-členná 

družstva dětí ZŠ regionu; hlavní 

cena: ekodort

Ekologická soutěž pro družstva dětí 

ZŠ – zdarma
www.knih-havirov.cz

květen * Umělci ve filmu MKS Kino Centrum
Přehlídka filmových portrétů 

významných umělců
www.mkshavirov.cz 

květen - 

červen
* Den otevřených dveří SSRZ havířovská sportoviště

Seznámení s jednotlivými 

sportovišti SSRZ Havířov
vstup zdarma www.ssrz.cz

červen 13. nebo 20. 6. Festival barev MKS Letní kino

Zábavný program pro děti                                                  

a mládež k svátku dětí a ukončení 

školního roku.                                   

vstup zdarma www.mkshavirov.cz

červen 23. 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 vzpomínka www.havirov-city.cz

červenec 12. a 26. 7. Promenádní koncerty MKS park za KD Radost 
Koncerty dechových hudeb + 

interpreti TV ŠLÁGR 

vstup zdarma, v případě získání 

dotace z Nadace OKD - každou 

červencovou neděli

www.mkshavirov.cz

červenec 12. a 26. 7. 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 

červencovou neděli

www.mkshavirov.cz

červenec - 

srpen
* O POHÁR SSRZ HAVÍŘOV- skoky z věže, ročník 2020 SSRZ Letní koupaliště Jindřich Skoky z 10m věže, ročník 2020 www.ssrz.cz

srpen 1. 8. Pietní akt v Životicích OKP, MKS Památník životické tragédie
Pietní vzpomínka s kulturním 

programem
www.havirov-city.cz

srpen 9. a 23. 8. Promenádní koncerty MKS park za KD Radost 
Koncerty dechových hudeb + 

interpreti TV ŠLÁGR 

vstup zdarma, v případě získání 

dotace z Nadace OKD - každou 

srpnovou neděli

www.mkshavirov.cz 

srpen 9. a 23. 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

září 4. - 5. 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 18.09.2020 hlavní program 

na náměstí Republiky a přilehlých 

prostorách, vstup zdarma

www.havirov-city.cz
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září - 

říjen
září - říjen Kurz Trénování paměti MK odd. pro dospělé Šrámkova

Kurz pro veřejnost, lektorka Mgr. 

Maroszová
www.knih-havirov.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 

září (říjen 

)
* Listování MK odd. pro dospělé Šrámkova

Scénické čtení, program s L. 

Hejlíkem
www.knih-havirov.cz

říjen 5. - 10. 10. Týden knihoven MK všechny pobočky

Celostátní knihovnická akce 

na podporu knihoven a čtenářství, 

24. ročník

akce pro veřejnost www.knih-havirov.cz

 říjen * Přehlídka oceněných filmů MKS Kino Centrum
Přehlídka vyznamenaných filmů 

z nejslavnějších filmových festivalů
www.mkshavirov.cz

říjen * Halloweenské bruslení SSRZ 
Víceúčelová hala (zimní 

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

listopad-

prosinec
27. 11. - 20. 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 

listopad 28. 11. Rozsvícení městského vánočního stromu MKS náměstí Republiky 
Kulturní program spojený 

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

prosinec Celý měsíc Vánoční tvoření MK všechna oddělení knihovny Vánoční tvoření, zvyky, povídání… vstup zdarma www.knih-havirov.cz

prosinec 1. - 4. 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 3.12. od 17:00 hod. veřejná 

generálka a 4.12. od 17:00 hod. 

slavnostní program pouze na 

místenky. Úterý, středa generální 

zkoušky vstup volný. Čtvrtek-pátek 

dopoledne vstup volný, do obsazení 

kapacity haly.

prosinec 5. 12. Mikuláš  (v rámci akce Vánoční městečko) MKS náměstí Republiky 
Mikuláš naděluje - kulturní 

program.
vstup zdarma www.mkshavirov.cz 

prosinec 7.12. - 22.12. Vánoční překvapení MK
oddělení pro dospělé 

Svornosti

Čtenář si vypůjčí vánočně zabalenou 

knihu a doma bude překvapen - 

neví, jakou knihu si vypůjčil, v knize 

navíc najde drobný dárek od 

knihovnice

www.knih-havirov.cz

prosinec
31. 12. 2020/ 

1. 1. 2021
Novoroční ohňostroj MKS náměstí Republiky Oslava příchodu nového roku. vstup zdarma www.mkshavirov.cz 
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Legenda: *  

**

Zkratky:

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 19. 11. 2019 zpracovalo oddělení dotací a volnočasových aktivit OŠK z podkladů zaslaných MKS, MK, SSRZ, OŠK, OSV, OKP

Schváleno v RMH dne 2. 12. 2019 s usnesením č. 1449/32RM/2019 a ZMH dne 16. 12. 2019 s usn. č. 279/10ZM/2019.

termín akce bude upřesněn pořadatelem akce na jeho 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.

Vzhledem k opatřením vyhlášeným vládou České republiky k zamezení šíření koronaviru jsou tyto akce zrušeny.
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