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leden 4. 1. LOUSKÁČEK P. I. Čajkovskij MKS Kino Centrum Královský balet Londýn    www.mkshavirov.cz

leden 19. - 22.. 1. 9 SCANDI MKS Kino Centrum
Přehlídka nových filmů severských 

kinematografií
www.mkshavirov.cz

leden 20. 1.
Novoroční koncert - Čtyři tenoři a Filharmonie 

Bohuslava Martinů Zlín
MKS KD Leoše Janáčka

Slavnostní úvod do nového roku 

města
www.mkshavirov.cz

únor 5. 2. 25 let od české premiéry velkofilmu TITANIC  MKS Kino Centrum
Obnovená premiéra legendárního 

filmu TITANIC
www.mkshavirov.cz

únor 6. 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  17. 2. Ples pro Havířov MKS Společenský dům Havířov 

Společenský večer s programem 

a tombolou. Rozhodnutím RMH je 

výtěžek plesu věnován 

na humanitární účely.

www.mkshavirov.cz 

březen * Beseda se spisovatelkou Danutou Chlup MK
MK Havířov, pobočka ul. 

Šrámkova

Setkání s regionální spisovatelkou, 

autorkou knihy Jizva s tématem 

životické tragédie

akce pro veřejnost www.knihovnahavirov.cz

březen * Mini Manga fest MK
MK Havířov, pobočka ul. 

Šrámkova, K-klub

Akce zaměřená na podporu 

čtenářství a rozšíření povědomí 

o devátém umění, tj. komiksu. 

Součástí přednáška, workshop, 

soutěže.

akce pro veřejnost www.knihovnahavirov.cz

březen * Český lev 2023 MKS Kino Centrum
Přehlídka nejlepších filmů za rok 

2022
www.mkshavirov.cz

březen 9. - 15. 3. 95. ročník OSCARA MKS Kino Centrum
Přehlídka nejlepších filmů za rok 

2022
www.mkshavirov.cz

březen 13. - 17. 3. Kolotoč dětského filmu MKS Kino Centrum Dětský divák a filmový svět zvýhodněné vstupné www.mkshavirov.cz

březen 19. 3. LAZEBNÍK SEVILLSKÝ - G. Rossini MKS Kino Centrum Královská opera Londýn    www.mkshavirov.cz

březen 27. 3. Slavnostní večer u příležitosti ocenění ke Dni učitelů OŠK, MKS Kino Centrum

Slavnostní předání ocenění 

pedagogickým pracovníkům, 

družstvům/kolektivům, žákům 

www.havirov-city.cz, 

www.mkshavirov.cz 

HARMONOGRAM VÝZNAMNÝCH CELOMĚSTSKÝCH AKCÍ V ROCE 2023

HARMONOGRAM VÝZNAMNÝCH CELOMĚSTSKÝCH AKCÍ V ROCE 2023 1

http://www.mkshavirov.cz/
http://www.mkshavirov.cz/
http://www.mkshavirov.cz/
http://www.mkshavirov.cz/
http://www.mkshavirov.cz/
http://www.mkshavirov.cz/
http://www.mkshavirov.cz/
http://www.knihovnahavirov.cz/
http://www.knihovnahavirov.cz/
http://www.mkshavirov.cz/
http://www.mkshavirov.cz/
http://www.mkshavirov.cz/


Měsíc
Předpokládané 

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

březen 

- duben
31. 3. - 5. 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 * 30. dny evropského filmu MKS Kino Centrum
Jubilejní přehlídka nejzajímavějčích 

evropských filmů
www.mkshavirov.cz 

duben * Velikonoční turnaj SSRZ Hala Fénix Bowlingový turnaj veřejně přístupný turnaj www.ssrz.cz

duben 21. 4. Den Země                                        OŠK

náměstí Republiky a okolí, 

travnaté plochy a další 

veřejná prostranství

Program environmentální výchovy, 

přednášky, soutěže, prezentace 

ekologických neziskových 

organizací, naučné stezky 

vstup zdarma www.havirov-city.cz

duben 24. 4. 

Ocenění osobností ve vybraných oblastech 

společenského života a udělení Ceny města Havířova 

za rok 2022

OŠK, MKS KD Leoše Janáčka
Slavnostní předání oceněným 

s kulturním programem

www.havirov-city.cz,  

www.mkshavirov.cz 

duben 28. 4. Výročí Ostravsko-opavské operace OKP kostel sv. Anny

Pietní akt při příležitosti 78. výročí 

Ostravsko-opavské operace (30. 4. 

1945)

zahájení v 10:00 www.havirov-city.cz

duben 30. 4. TURANDOT G. Puccini MKS Kino Centrum Královská opera Londýn    www.mkshavirov.cz

květen * Zábavné odpoledne s BESIPem SSRZ
Dětské dopravní hřiště 

Havířov-Šumbark

Zábavný program pro děti a rodiče 

s dopravní tématikou
vstup zdarma www.ssrz.cz

květen * Jarní turnaj SSRZ Hala Fénix Badmin. turnaj smíšených dvojic veřejně přístupný turnaj www.ssrz.cz

květen * Noc offline MK
MK Havířov, pobočka ul. 

Šrámkova, K-klub

Nocování v knihovně s cílem ukázat 

mladým lidem, že čas se dá trávit 

bez mobilů a internetu.

akce pro veřejnost www.knihovnahavirov.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 
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květen 5. 5. Den vítězství OKP
kostel sv. Anny + 11 pietních 

míst na území města

Pietní akt při příležitosti 78. výročí 

ukončení 2. světové války (8. 5. 

1945)

zahájení v 9:00 www.havirov-city.cz

květen 14. 5. FIGAROVA SVATBA W. A. Mozart MKS Kino Centrum Královská opera Londýn    www.mkshavirov.cz

květen 18. 5. Rychle a zběsile 10 MKS Kino Centrum
Světová premiéra jubilejního 10. 

pokračování diváky oblíbené ságy
www.mkshavirov.cz 

květen 27. 5. Den otevřených dveří SSRZ havířovská sportoviště
Seznámení s jednotlivými 

sportovišti SSRZ Havířov
vstup zdarma www.ssrz.cz

květen - 

červen
* Majáles

Gymnázium, 

Havířov - Podlesí, 

příspěvková 

organizace

náměstí Republiky Studentský Majáles vstup zdarma

www.havirov-city.cz, 

www.gsh.cz

červen * Letní turnaj v minigolfu SSRZ ul. Astronautů Turnaj v minigolfu vstup zdarma www.ssrz.cz

červen * S BESIPem do školy SSRZ
Dětské dopravní hřiště 

Havířov-Šumbark

Zábavný program pro děti a rodiče s 

dopravní tématikou
vstup zdarma www.ssrz.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

červen 22. 6. Veletrh poskytovatelů sociálních služeb OSV náměstí Republiky

Prezentace poskytovatelů sociálních 

služeb a návazných aktivit, hudební 

program

vstup zdarma www.havirov-city.cz

červen       24. - 25. 6. Den - pro děti, 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 - 

červenec
* Závod České skateboardové asociace

SSRZ, Skate klub 

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

červenec 4. 7. Výročí tragédie na Dole Dukla OKP

Památník v areálu 

Centrálního hřbitova 

v Havířově-Šumbarku

Pietní akt při příležitosti 62. výročí 

tragédie na Dole Dukla (7. 7. 1961)
zahájení v 10:00 www.havirov-city.cz
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červenec 16. 7. TRUBADÚR G. VERDI MKS Kino Centrum Královská opera Londýn    www.mkshavirov.cz

červenec 22. 7. Pod havířovským nebem MKS areál Letního kina
Festival amatérských kapel v rámci 

mikroregionu
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

Bech volejbal v areálu 

Letního 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 9., 16., 23.          

a 30. 7.
Pohádkové prázdniny MKS park za KD Radost Hrané pohádky pro děti vstup zdarma www.mkshavirov.cz

červenec 9., 16., 23.          

a 30. 7.
Hudební prázdniny 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 
13. a 27. 7.     Děti, pojďte si hrát! MKS park za KD P. Bezruče 

Interaktivní odpoledne pro děti 

s hranou pohádkou 
vstup zdarma www.mkshavirov.cz

srpen 5. 8. Životická tragédie MKS, OKP Památník životické tragédie
Pietní akt při příležitosti 79. výročí 

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

 

srpen
6., 13. a 20. 8. Léto s pohádkou MKS park za KD Radost Hrané pohádky pro děti vstup zdarma www.mkshavirov.cz

srpen
6., 13. a 20. 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

srpen     10. a 24. 8. Za kulturákem na dece MKS park za KD P. Bezruče 
Interaktivní odpoledne pro děti 

s hranou pohádkou 
vstup zdarma www.mkshavirov.cz

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

září * Konec léta s hororem MKS Kino Centrum Přehlídka nových hororových filmů www.mkshavirov.cz
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září 8. - 9.  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 22. 9. 2023 hlavní program na 

náměstí Republiky a přilehlých 

prostorách, vstup zdarma

www.havirov-city.cz

říjen * Book!Con vol. 4 MK
MK Havířov, pobočka 

ul. Šrámkova, K-klub

Dva dny plné přednášek, 

workshopů a RPG her pro mládež.
akce pro veřejnost www.knihovnahavirov.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 13. 10. 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 

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 105. výročí vzniku 

republiky (28. 10. 1918)

zahájení v 10:00 www.havirov-city.cz

listopad * Jak budeme v zimě lyžovat? SSRZ Hala Fénix
Běžkařský a lyžařský trenažér v hale 

Fénix
akce pro děti www.ssrz.cz

listopad 10. 11. Den válečných veteránů OKP kostel sv. Anny

Pietní akt k připomínce 

významného dne (ukončení 

1. světové války)

zahájení v 11:00 www.havirov-city.cz

listopad 16. 11. Dune? Part Two MKS Kino Centrum
Světová premiéra druhé části 

celosvětového hitu
www.mkshavirov.cz

listopad 25. 11. Rozsvícení městského vánočního stromu MKS náměstí Republiky 
Slavnostní zahájení Vánočního 

městečka
vstup zdarma www.mkshavirov.cz

HARMONOGRAM VÝZNAMNÝCH CELOMĚSTSKÝCH AKCÍ V ROCE 2023 5

http://www.knihovnahavirov.cz/
http://www.ssrz.cz/
http://www.ssrz.cz/


Měsíc
Předpokládané 

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

listopad

-prosinec
24. 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 * Vánoce na lezeckých stěnách SSRZ Hala Fénix Lezecké stěny v hale Fénix vstup zdarma www.ssrz.cz

prosinec * Genealogická přednáška II. - lektor T. Kempný MK
MK Havířov, pobočka 

ul. Šrámkova
akce pro veřejnost www.knihovnahavirov.cz

prosinec 1. 12. Den pro dětskou knihu MK MK Havířov, ul. Svornosti

Program na podporu dětského 

čtenářství – beseda s umělcem, 

tvoření, čtení.

akce pro veřejnost a ZŠ www.knihovnahavirov.cz

prosinec
31. 12. 2023 / 

1. 1. 2024
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 28. 11. 2022 usnesením č. 154/3RM/2022, ZMH vzalo harmonogram na vědomí dne 12. 12. 2022 usnesením č. 45/2ZM/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

Havířovský májový den - přesun termínu konání z 1. 5. na 31. 5. 2023 (usnesení RMH č. 415/7RM/2023 ze dne 13. 2. 2023)
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