
Městské kulturní středisko Havířov 
pořádá v prosinci 2022 ve Výstavní síni Viléma Wünscheho 
13. ročník přehlídky prací výtvarníků našeho města s názvem 

Havířovský výtvarný salon 2022 

Na výstavě se mohou prezentovat jak renomovaní umělci, profesionálové, tak rovněž mladí a začínající autoři, 

studenti uměleckých škol i amatéři, tvořící pro radost a potěšení. 

Po zkušenostech z předchozích let je očekáváno zastoupení nejrůznějších výtvarných žánrů, stylů a technik – 

kresby, malby, grafiky, fotografie, sochařské tvorby, keramiky, textilu a dalších. 

K výstavě bude vytištěn plakát a katalog v podobě skládačky. Výstavní plocha pro každého autora bude 

stanovena podle počtu přihlášených. 

 

V září se uskuteční ve Výstavní síni Viléma Wünscheho v KDLJ informační schůzky: 

 středa 14. 9. od 16 hodin, 

 pondělí 19. 9. od 16 hodin. 

 

Na informačních schůzkách bude možné osobně uhradit účastnický poplatek v hotovosti, předat stručný 

medailonek a fotografii díla na plakát a do katalogu. 

 

Účastnický poplatek pro výdělečně činné je 350 Kč, pro ostatní 200 Kč 

V případě zájmu o účast je možno vyplněnou přihlášku odevzdat do 19. 9. 2022 ve Výstavní síni Viléma 

Wünscheho, Informacích Kulturního domu Leoše Janáčka nebo poslat elektronicky na adresu: 

heiser@mkshavirov.cz. Kontakt: Mgr. Zdeněk Heiser, 777 767 096 

 

 

          Mgr. Yvona Dlábková            Mgr. Zdeněk Heiser 

         ředitelka MKS Havířov          referent výstavnictví MKS Havířov 

 
Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR) Městské kulturní středisko Havířov, příspěvková organizace, jako správce Vašich 

osobních údajů, odpovídá za jejich ochranu a garantuje jejich zpracování s odpovídajícím technickým a organizačním zabezpečením. 

 
.....................................................................................................  zde odstřihněte  ....................................................................................... 

 

Přihláška na Havířovský výtvarný salon 2022 

 

Jméno a příjmení, titul:    ………………………………………………… 

Datum narození:    ………………………………………………… 

Adresa bydliště:    ………………………………………………… 

      ………………………………………………… 

Obor výtvarné činnosti:    ………………………………………………… 

Telefon, email:     ………………………………………………… 

      ………………………………………………… 

Účastnický poplatek:    350 Kč, 200 Kč  

Poznámka:     ………………………………………………… 

Datum a podpis:    ………………………………………………… 

mailto:heiser@mkshavirov.cz

