
Měsíc
Předpokládané 

datum konání
Název akce Pořadatel Místo konání Specifikace obsahové náplně akce Poznámka Dostupné informace

leden 18. 1. Novoroční koncert - "Ohnivá klasika" MKS KD Leoše Janáčka
Slavnostní úvod do nového roku 

města
www.mkshavirov.cz

únor 3. 2. ** Ocenění dárců krve OŠK, MKS Kino Centrum

Slavnostní předání ocenění 

dobrovolným dárcům krve spojené 

s kulturním programem

vstup zdarma
www.havirov-city.cz, 

www.mkshavirov.cz 

únor 11. 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 18. 2. Mini Manga fest MK K-klub, ul. Šrámkova

Akce zaměřená na podporu 

čtenářství a rozšíření povědomí 

o devátém umění, tj. komiksu. 

Součástí přednáška, workshop, 

soutěže…

www.knihovnahavirov.cz

únor * Zimní turnaj SSRZ
Víceúčelová hala (zimní 

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

březen 7. - 11. 3. Kolotoč dětského filmu MKS Kino Centrum Dětský divák a filmový svět zvýhodněné vstupné www.mkshavirov.cz

březen 28. 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 * Oscar 2022 MKS Kino Centrum Oscarové filmy 2022 www.mkshavirov.cz

březen * Český lev - český film 2022 MKS Kino Centrum Oceněné tituly Český lev 2022 www.mkshavirov.cz

březen 

- duben
* Šikmý kostel MK

Oddělení hudby a umění, ul. 

Svornosti

Beseda se spisovatelkou Karin 

Lednickou o knihách Šikmý kostel 1. 

a 2. díl

www.knihovnahavirov.cz

duben 8. 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 
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duben 8. - 10. 4. Svátky jara MKS

Společenský dům Havířov 

Kulturní dům Leoše Janáčka                           

Kino Centrum 

Kulturní program - připomínka 

tradic velikonočních svátků 
zvýhodněné vstupné www.mkshavirov.cz 

duben 22. 4. Den Země                                        OŠK
náměstí Republiky a okolí, 

travnaté plochy

Program environmentální výchovy, 

přednášky, soutěže, prezentace 

ekologických neziskových 

organizací, naučné stezky 

vstup zdarma www.havirov-city.cz

duben 28. 4. ****

Ocenění osobností ve vybraných oblastech 

společenského života a udělení Ceny města Havířova 

za rok 2021

OŠK, MKS KD Leoše Janáčka
Slavnostní předání oceněným 

s kulturním programem

www.havirov-city.cz,  

www.mkshavirov.cz 

duben 29.4. Výročí Ostravsko-opavské operace OKP kostel sv. Anny

Pietní akt při příležitosti 77. výročí 

Ostravsko-opavské operace (30. 4. 

1945)

zahájení v 10:00 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 * 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. 5. Havířovský májový den MKS náměstí Republiky 

Kulturní program na náměstí 

Republiky s havířovskými 

interprety, spolky , kluby, atd.

vstup zdarma www.mkshavirov.cz 

květen 6.5. Den vítězství OKP
kostel sv. Anny + 10 pietních 

míst na území města

Pietní akt při příležitosti 77. výročí 

ukončení 2. světové války (8. 5. 

1945)

zahájení v 9:00 www.havirov-city.cz

květen 19. 5. Tajuplný svět podivuhodných her Jiřího Šebesty MK K-klub, ul. Šrámkova

Jiří Šebesta vytváří originální 

deskové hry, které si účastníci 

kromě prohlédnutí mohou také 

zahrát.

www.knihovnahavirov.cz

květen 28. 5. Den otevřených dveří SSRZ havířovská sportoviště
Seznámení s jednotlivými 

sportovišti SSRZ Havířov
vstup zdarma www.ssrz.cz
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květen * Umělci ve filmu MKS Kino Centrum Filmové portréty v umění www.mkshavirov.cz 

červen 25. - 26. 6. Den - pro dětí, historie, barev, pro všechny MKS náměstí Republiky

Interaktivní zábavný program 

na náměstí Republiky k příležitosti 

Dne dětí a ukončení školního roku.                                   

vstup zdarma www.mkshavirov.cz

červen * 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 

Centrálního hřbitova 

v Havířově-Šumbarku

Pietní akt při příležitosti 61. výročí 

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

červenec * Pod amatérským nebem MKS areál Letního kina
Festival havířovských amatérských 

divadel
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
* Beach volejbalový turnaj SSRZ Letní koupaliště Jindřich Amatérský turnaj v beachvolejbalu 

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

červenec 

- srpen

10.; 17.; 24.; 31. 

7.a 7.; 14. 

a 21.8.

Léto s pohádkou MKS park za KD Radost Hrané pohádky pro děti vstup zdarma www.mkshavirov.cz

červenec 

- srpen

10.; 17.; 24.; 31. 

7.a 7.; 14.; 21.; 

a 28. 8. 

Hudební léto MKS park za KD Radost 

Koncerty dechových, folklórních, 

jazzových, folkových, popových 

a jiných orchestrů a jednotlivců 

+ interpreti TV ŠLÁGR 

vstup zdarma www.mkshavirov.cz

červenec 

- srpen

14. a 28. 7.     

11. a 25. 8.
Za kulturákem na dece MKS louka za KD P. Bezruče 

Interaktivní odpoledne pro děti 

s hranou pohádkou 
vstup zdarma www.mkshavirov.cz

srpen 6. 8. Životická tragédie MKS, OKP Památník životické tragédie
Pietní akt při příležitosti 78. výročí 

životické tragédie (6. 8. 1944)
zahájení v 10:00 www.havirov-city.cz
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září 2. - 3.  9. Havířovské slavnosti MKS areál Sportovní haly Slávie

Bohatý hudební program doplněný 

soutěžemi pro veřejnost. Tradiční 

městské slavnosti.

www.mkshavirov.cz 

září 8. 9. Veletrh poskytovatelů sociálních služeb OSV náměstí Republiky

Prezentace poskytovatelů sociálních 

služeb a návazných aktivit, hudební 

program

vstup zdarma www.havirov-city.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.

Útery 20. 9. 2022 hlavní program na 

náměstí Republiky a přilehlých 

prostorách, vstup zdarma

www.havirov-city.cz

září * Den otevřených lezeckých stěn SSRZ areál Lázeňská lezecká stěna ve skateparku vstup zdarma www.ssrz.cz

říjen 26. - 27. 10. Kolotoč dětského filmu vol. 2 MKS Kino Centrum Dětský divák a filmový svět zvýhodněné vstupné www.mkshavirov.cz

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

Slavnostní shromáždění 

u příležitosti 104. výročí vzniku 

republiky (28. 10. 1918)

zahájení v 10:00 www.havirov-city.cz

 říjen * Be2Can MKS Kino Centrum
Filmové festivaly (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

říjen *
beseda se synem Jana Wericha – Jiřím Werichem 

Petráškem
MK

oddělení pro dospělé, 

ul. Šrámkova
www.knihovnahavirov.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 26. 11. Rozsvícení městského vánočního stromu MKS náměstí Republiky 
Slavnostní zahájení Vánočního 

městečka
vstup zdarma www.mkshavirov.cz

listopad 26. 11. Den pro dětskou knihu MK
oddělení pro děti, 

ul. Svornosti

Program na podporu dětského 

čtenářství – beseda s umělcem, 

tvoření, čtení.

www.knihovnahavirov.cz
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listopad

-prosinec
25. 11. - 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 

prosinec
31. 12. 2022 / 

1. 1. 2023
Silvestrovsko - 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

Schváleno v RMH dne 29. 11. 2021 usnesením č. 3727/78RM/2021, ZMH vzalo harmonogram na vědomí dne 13. 12. 2021 usnesením č. 776/22ZM/2021

Ocenění osobností ve vybraných oblastech společenského života a udělení Ceny města Havířova za rok 2021 - přesun termínu konání z 28. 4. na 2. 5. 2022

Majáles - přesun termínu konání z 30. 4. na 29. 4. 2022

MISS RENETA - přesun termínu konání z 8. 4. na 14. 10. 2022

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

Ocenění dárců krve - přesun termínu konání z 3. 2 na 14. 3. 2022 (zahájení v 17:00)
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