
 
 
 

Tisková zpráva č. 26/2008 
 

Vánoce v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně 
 

Předvánoční atmosférou budou naplněny nadcházející dny v Krajské knihovně Františka 
Bartoše ve Zlíně. V atriu Ústřední knihovny bude jako každoročně vánoční strom, schodiště 
ozdobí adventní věnce a anděl na průčelí budovy připomene, že se blíží Vánoce. 

Ve středu 10. prosince proběhnou pro veřejnost dvě akce. Odpoledne od 13.30 se 
uskuteční beseda s hudební tematikou ve spolupráci s Domem seniorů Prosincové variace 
veršů a hudby.  

Navečer od 17 hodin je připraven pořad Vánoční řetěz – čtení inspirované Vánocemi. 
Na setkání zveme všechny, kteří si chtějí zpříjemnit adventní čas v dobré společnosti při šálku 
voňavého čaje a inspirovat se při výběru vánočního čtení. Půjde o setkání zajímavých 
osobností, které budou barevný vánoční řetěz splétat z vánočních příběhů a textů. Pozvání do 
pořadu přijali Markéta Pavlištíková, vyučující literárně-dramatického oboru ZUŠ Zlín, 
spisovatel Antonín Bajaja, knihovnice Jana Hoferková a Iveta Štanclová, herec Luděk Randár 
a novinář Roman Verner. Nebude chybět hudební doprovod, na kytary zahrají studentky 
Základní umělecké školy Zlín Barbora Najbrtová a Eva Svobodová. Zároveň bude možnost 
nakoupit drobné vánoční dárky z prodejní výstavky výrobků Centra služeb postiženým Zlín, 
o. p. s.  

Pro děti a jejich rodiče je 18. prosince od 14 hodin v dětském oddělení připravena 
Vánoční výtvarná dílna, kde si budou moci vyrobit vánoční dekorace – například postavičky 
z květináčů. 

V průběhu prosince je bohatý program připraven především pro děti ze základních škol. 
V Ústřední knihovně v oddělení pro děti budou probíhat besedy s názvem Vánoční černá 
hodinka a v hudebním oddělení pořady o valašských koledách nazvané Koledy našeho 
kraje. Obvodní knihovna Jižní Svahy připravila besedu o slavení vánočních svátků Vánoce 
u nás a za rohem a Obvodní knihovna Malenovice povídání o původu Vánoc Za betlémskou 
hvězdou.  

Po celý prosinec budou vánoční a zimní atmosféru v Ústřední i obvodních knihovnách 
dokreslovat výstavy výtvarných prací dětí ze základních uměleckých škol i z mateřské školky.  

Více informací na www.kfbz.cz a v přiloženém vánočním programu. 
 
Kontakt: 
 
PhDr. Zdeňka Friedlová 
ředitelka Krajské knihovny Františka Bartoše 
tel.: 577 437 117 
e-mail: friedlova@kfbz.cz  
 
Datum zveřejnění: 1. 12. 2008 
 
Krajská knihovna Františka Bartoše,  
příspěvková organizace 
tř. Tomáše Bati 204, Zlín 
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VÁNOČNÍ PROGRAM V KRAJSKÉ KNIHOVNĚ FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ 
 
BESEDY PRO VEŘEJNOST 

Prosincové variace veršů a hudby 
- středa 10. prosince 13.30, sálek hudebního oddělení 
- adventní zamyšlení s verši a varhanními koncerty Georga Friedricha Händela, 

ve spolupráci s Domem seniorů Zlín 

Vánoční řetěz – čtení inspirované Vánocemi 
- středa 10. prosince 17.00, sálek hudebního oddělení 
- v pořadu vystoupí Markéta Pavlištíková, Antonín Bajaja, Jana Hoferková, Iveta 

Štanclová, Luděk Randár a Roman Verner. Na kytary zahrají Barbora Najbrtová  
a Eva Svobodová ze Základní umělecké školy Zlín 

- součástí pořadu bude prodejní výstavka výrobků Centra služeb postiženým Zlín, o. p. s. 

Vánoční výtvarná dílna 
- čtvrtek 18. prosince 14.00, oddělení pro děti 
- děti mají možnost zhotovit si vánoční dekorace 

 
PROGRAMY PRO ŠKOLY 

Vánoční černá hodinka 
- Vánoce a co k nim patří (pro žáky 5.–7. tříd) 
- Ústřední knihovna, oddělení pro děti 

Koledy našeho kraje 
- Beseda o valašských Vánocích (pro žáky 1.–6. tříd) 
- Ústřední knihovna, hudební oddělení 

Vánoce u nás a za rohem 
- Jak se slaví Vánoce ve světe (pro žáky 1.–4. tříd) 
- Obvodní knihovna Jižní Svahy  

Za betlémskou hvězdou 
- O původu Vánoc (pro žáky 1.–3. tříd) 
- Obvodní knihovna Malenovice 

 
VÝSTAVY 

Za polárním kruhem  
- výstava prací žáků ZUŠ Harmonie Zlín v Ústřední knihovně 

Výstavka rodinných betlémů 
- v Obvodní knihovně Jižní Svahy  

Vánoce přicházejí  
- výstava prací dětí z MŠ Malenovice (tř. Svobody) v Obvodní knihovně Malenovice 

 
 
V době vánočních a novoročních svátků bude knihovna uzavřena  
24. – 28. prosince, 31. prosince 2008 a 1. ledna 2009. 
 
 
Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace 
tř. Tomáše Bati 204 | Zlín | info@kfbz.cz | www.kfbz.cz  
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