15.11.
VÁNOČNÍ DEKORACE Z RŮZNÝCH MATERIÁLŮ

1.11.
BOJÍME SE V KNIHOVNĚ - akce pro děti i dospělé
Místo a čas konání:
14.00 hod.
Odd. pro děti a dospělé, ul. Hornosušská 2, Pr. Suchá

1.11.
HALLOWEEN - STRAŠIDEL SE NEBOJÍME
Setkání Mimiklubu pro maminky s dětmi
na mateřské dovolené.
Místo a čas konání:
9.00 hod.
Odd. pro děti a dospělé, ul. Gen. Svobody 14, Šumbark

9.11.

Rukodělky pro dospělé s I. Janouškovou
Místo a čas konání:
15.00 hod.
Hudební oddělení, ul. Svornosti 2, Havířov - Město

16.11.
POSTŘEHY ZPRAVODAJE JANA PETRÁNKA, ANEB,
ÚŽASNÉ OSUDY
PĚTAOSMDESÁTILETÉHO MLADÍKA
V pořadu o respektované osobnosti české
žurnalistiky vystoupí redaktorka Hana Kuchařová
a herec NDM Ostrava Jan Fišar
Místo a čas konání:
18.00 hod.
Hudební oddělení, ul. Svornosti 2, Havířov - Město

PODZIMNÍ DEKORACE - tvořivá dílna

22.11.

Místo a čas konání:
15.00 hod.
Odd. pro děti a dospělé, ul. J. Seiferta 8, Havířov

NEZNÁMÁ KRÁSA BESKYD

29.11.

Cestopisná přednáška Michala Klesla.
Akce je hrazena z grantu Prazdroj lidem

VÁNOČNÍ POHLED PRO KAMARÁDY

Místo a čas konání:
17.00 hod.
Oddělení pro dospělé, ul. Svornosti 2, Havířov - Město

Místo a čas konání:
od 13.30 do 16.00 hod.
Odd. pro děti a dospělé, ul. Hornosušská 2, Pr. Suchá

24.11.

30.11.

NAD TATROU SA BLÝSKA - posezení nad knihami

LITERÁRNÍ KLUB
Místo a čas konání:
13.30 hod.
Oddělení pro děti, ul. J. Svornosti 2, Havířov - Město

Místo a čas konání:
17.00 hod.
Oddělení pro dospělé, ul. Šrámkova 2, Havířov - Podlesí

24.11.
KNIŽNÍ KLUB

Městská knihovna Havířov nabízí PŮJČOVÁNÍ
DESKOVÝCH HER A TEMATICKÝCH
KUFŘÍKŮ. Deskové hry si můžete zapůjčit
v Oddělení pro dospělé na ul. Svornosti 2,
ve Studovně a čítárně na ul. Šrámkova 2
a v pobočce na ul. Hornosušská 2 Prostřední Suchá.
Bližší informace ve všech pobočkách a na web.
stránkách knihovny www.knih-havirov.cz
Pro seniory jsou připraveny VIRTUÁLNÍ
KURZY UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU. (Více
informací uvnitř programu) a na web.
stránkách knihovny.

Místo a čas konání:
18.00 hod.
Oddělení pro dospělé, ul. Svornosti 2, Havířov - Město

Setkání také pro všechny milovníky běhání,
tentokrát s hostem Tomášem Klimeckým a s knihami
Born to run = Zrozeni k běhu + Noc plná lží.
Místo a čas konání:
18.00 hod.
Oddělení pro dospělé, ul. Svornosti 2, Havířov - Město

9.11.

30.11.

INDICKÝ BÁSNÍK A MYSLITEL RABÍNDRANÁTH
THÁKUR

OBRAZY

2.11.
RELAXAČNÍ KURZ J. MAŽGUTA

Literárně hudební pořad s Mgr. Miladou
Kaďůrkovou a hercem NDM Ostrava M. Ratajem
Místo a čas konání:
18.00 hod.
Hudební oddělení, ul. Svornosti 2, Havířov - Město

Vernisáž obrazů členů kroužku kresby a malby
Centra volnočasových aktivit Havířov. V hudební části
vystoupí Halina Františáková a Eliška Novotná.
Místo a čas konání:
17.00 hod.
Hudební oddělení, ul. Svornosti 2, Havířov - Město

30.11.
PERMAKULTURNÍ ZAHRADA
Beseda s Danem Mikušíkem o zkušenostech se
samozásobitelstvím, kosením a přírodní stavitelstvím.
Akce je hrazena z grantu Prazdroj lidem

Místo a čas konání:
18.00 hod.
Odd. pro děti a dospělé, ul. J. Seiferta 8, Havířov

vysokoškolských lektorů, které jsou prostřednictvím
internetu přenášeny v určenou dobu do výukových
míst knihovny. Výuka zahrnuje skupinové přednášky
a společné testy. Po každé přednášce mají senioři 14
dní na samostatné studium a osvojení si probírané
látky. Po ukončení každého semestru obdrží senior
Pamětní list. Po ukončení 6 semestrů ho čeká
slavnostní promoce v aule ČZU v Praze.
PODMÍNKY PŘIJETÍ SENIORA KE STUDIU

TURIEC
Výstava fotografií Terezy Jačmeníkové.
Kdy a kde: celý měsíc, podél schodiště
do 1. poschodí, ul. Šrámkova 2, Havířov - Podlesí

MARTIN - OD DĚDINY K MODERNÍMU MĚSTU
Výstava fotografií Terezy Jačmeníkové.
Kdy a kde: celý měsíc, prostor před vstupem
do půjčovny a studovny, ul. Šrámkova 2, Ha - Podlesí

STARÉ CIVILIZACE a LISTOPADOVÁ VÝROČÍ
Tematické výstavky knih.
Kdy a kde: celý měsíc, Oddělení pro dospělé,
ul. Šrámkova 2, Havířov

BoLístky
Výstava obrazů Mgr. Elišky Dordové.
Kdy a kde: do 25. 11. 2016, Hudební oddělení,
ul. Svornosti 2, Havířov - Město

TEREZA PETROVSKÁ
Výstava obrazů.
Kdy a kde: celý měsíc, Odd. pro děti a dospělé,
ul. Seiferta 8, Havířov - Město

Městská knihovna Havířov a Provozně
ekonomická fakulta České zemědělské
univerzity v Praze nabízí zájemcům z řad
seniorů vysokoškolské studium univerzity
třetího věku. Systém výuky je virtuální, tzn., že je
založen na předem natočených přednáškách
VYDALA: STUDOVNA A ČÍTÁRNA, 2016

Kdo může studovat:
- osoby se statutem důchodce
- invalidní důchodce bez rozdílu věku
- osoby kategorie 50+ (nezaměstnaní)
Podmínky studia:
- vyplněná a knihovnou potvrzená přihláška
- zaplacený studijní poplatek
Časová náročnost: 1,5 hodiny 1x za 14 dní
Průběh přednášek:
- Účastníci sledují přednášku v kolektivu přenosem
z internetu na plátno
- Po každé přednášce vypracovávají kolektivní test
- Mezi jednotlivými přednáškami může senior studovat
individuálně podle svého rozhodnutí buď přes internet
(opakovaná videopřednáška) nebo v tištěné podobě
(přepsaná přednáška)
- Další přednáška (za 14 dní) je zahájena diskuzí
o samostudiu, popř. nejasnostmi při studiu v předchozí
přednášce, či doplnění souvisejících informací.
Po diskusi následuje další přednáška.
- Jeden semestr obsahuje 6 přednášek
- Senioři se mohou zúčastnit nezávazně první
přednášky
a po ní se rozhodnout, zda jim forma studia vyhovuje
a budou v něm pokračovat.
Témata kurzů:
Vývoj informačních technologií do r. 2009
Vývoj a současnost Evropské unie
Osobní finance
Pěstování a využití jedlých a léčivých hub
Čínská medicína v naší zahrádce
Lesnictví

Historie a současnost české myslivosti
Dějiny oděvní kultury I., II., III.
Obklopeni textilem
Hudební nástroje
Kouzelná geometrie
Michelangelo Buonarroti – život a dílo
Umění rané renesance v Itálii
Barokní architektura v Čechách
Etika jako východisko z krize společnosti
Evropské kulturní hodnoty
Lidské zdraví
Potraviny a spotřebitel
Cestování - co jste možná nevěděli
Genealogie. Hledáme své předky
Včelařský rok
Život s energií
Cena kurzu:
300,- Kč za semestr (6 měsíců), tisk přednášky: 20,- Kč
Zahájení výuky:
leden 2017, co 14 dní ve středu dopoledne
Více informací o studiu i jednotlivých kurzech naleznete
na www.e-senior.cz

Nezávazná přihláška
(slouží knihovně k průzkumu zájmu)

Příjmení jméno:
.................................................................................
Kontakt (telefon, e-mail):
.................................................................................
Název kurzu, o který mám zájem:
.................................................................................
Datum:

Podpis:

