
Otevírací doba organizací:

04 DUBEN 2021
PROGRAM

Muzeum a galerie jsou do odvolání uzavřeny. Knihovna v současnosti poskytuje své služby prostřednictvím  
výdejních míst pro vyzvedávání rezervací a online objednávek a pro vracení dokumentů. Více na www.kfbz.cz.
Sledujte, prosím, aktuální informace na webu 14-15.cz, příp. na telefonu 573 032 111.

AKTUÁLNÍ ONLINE PROGRAM 

WEBINÁŘ DIGITÁLNÍ KNIHOVNA KRAMERIUS   
1. 4. – 17.00 hod

WEBINÁŘ NAXOS MUSIC LIBRARY   
6. 4. – 17.00 hod

KLUB MILOVNÍKŮ KNIH ONLINE  
14. 4. – 17.00 hod

Baťovské noviny, regionální knihy a časopisy. Plný přístup k digitalizovaným 
dokumentům, u kterých již podle autorského zákona vypršela majetková 
práva. (přednáší Mgr. Petra Sukupová) kfbz.cz/knihovna-online-webinare-
pro-verejnost. Formulář pro přihlášení zde.
Zdarma.

Online knihovna hudebních nahrávek klasické hudby, jazzu, folku, world 
music, filmové hudby aj., přehled dějiny hudby s ukázkami, biografie 
skladatelů a umělců, slovníky. (přednáší Mgr. Dagmar Marušáková) 
kfbz.cz/knihovna-online-webinare-pro-verejnost. Formulář pro přihlášení 
zde.
Zdarma.

V dubnu na téma Japonská literatura. Přečtěte si knihu na dané téma  
a přijďte s námi o ní diskutovat. Setkání se uskuteční online v prostředí 
ZOOM. Je třeba předem se přihlásit, a to na mailu sukupova@kfbz.cz.
Realizováno ve spolupráci se Sdružením knihoven ČR. kfbz.cz/klub-
milovniku-knih-online-0
Zdarma.

ONLINE PRŮVODCE STÁLOU EXPOZICÍ

OKEM KURÁTORA  

GALERIE PRO DĚTI ONLINE

Galerie nabízí v době uzavření možnost využít online průvodce stálou 
expozicí Prostor Zlín s rozšířenými popiskami k jednotlivým dílům.
www.galeriezlin.cz/pruvodce

V cyklu videí Okem kurátora seznamují kurátoři návštěvníky s díly ze stálé 
expozice Řády vidění. Ta představuje průřez sbírkou volného umění galerie,  
s akcentem na vybrané historické nebo výtvarné souvislosti.
www.galeriezlin.cz/cs/o-nas/galerie-online/okem-kuratora

Samostatné tvůrčí listy pro děti, sobotní výtvarné dílny inspirované díly  
z galerie nebo tipy pro rodiče na společné tvořivé činnosti s nejmenšími 
dětmi (2–5 let) v podobě video návodů. Galerie myslí i na své mladší 
návštěvníky.
www.galeriezlin.cz/cs/o-nas/galerie-online/galerie-pro-deti

PŘIPRAVENO PO ZNOVUOTEVŘENÍ

PROSTOR ZLÍN | ŘÁDY VIDĚNÍ
stálá expozice 

BEDŘICH BAROŠ (1936–1974) –  
SOUŽITÍ S UMĚNÍM  
do 30. 4.

ZLÍNSKÝ OKRUH VII 
do 30. 4.

ADRIENA ŠIMOTOVÁ: MAPOVÁNÍ PROSTORU – 
TĚLO KLÁŠTERA (HOSTINNÉ) 
do 30. 4. 

PRINCIP BAŤA: DNES FANTAZIE, ZÍTRA 
SKUTEČNOST
stálá expozice 

FRANTIŠEK BARTOŠ: PEDAGOG, JAZYKOVĚDEC, 
ETNOGRAF 
stálá expozice

VALAŠSKO OČIMA KORNELIE NĚMEČKOVÉ
do 30. 5. 

JIŘÍ HANZELKA 100 LET                   
do 13. 6. 

Muzeum
luhačovického Zálesí

NOVÁ DOBA – NOVÝ ŽIVOT | MEZIVÁLEČNÁ 
ARCHITEKTURA V LÁZNÍCH LUHAČOVICE 
do 28. 9. 

Za nenápadnými přírodními skvosty s geoložkou muzea Andreou Dovicovou 
na https://1url.cz/jKzrf

Videa představující zajímavé sbírkové předměty v detailu a s řadou 
zajímavostí na https://1url.cz/EKzrg 

Poznávání stromů podle pupenů a využití pupenů v přírodní medicíně na 
https://1url.cz/tKL0f 

Série pracovních listů, videí a tutoriálů na https://1url.cz/VKzr0

CESTA ZA MĚSTO

SBÍRKA OBUVI

VIRTUÁLNÍ ATLAS PUPENŮ

MUZEUM DĚTEM

POSLOVÉ Z VESMÍRU, METEORITY, TEKTITY
do 5. 9.

ŠPERKY JAKO ZE SKLA
17. 4. – 10.00–12.00 a 13.00–16.00

KOUZELNÉ NŮŽKY POHÁDKOVÉ
24. 4. – 10.00–12.00 a 13.00–16.00

Z DEPOZITÁŘE
Poznejte díla, která se ukrývají ve sbírce galerie a v expozici na ně 
nenarazíte.
www.galeriezlin.cz/cs/o-nas/galerie-online/kvizy/

NA VLNĚ S DAVIDEM VALŮŠKEM 
V dubnovém podcastu bude ředitel knihovny Jan Kaňka zpovídat ředitele 
Státního okresního archivu Zlín Davida Valůška. kfbz.cz/podcast

PZ 1/2021
Vyšlo první číslo čtvrtletníku Prostor Zlín v roce 2021. Tentokrát na téma 
prostor pro umění. Přečtěte si o dění na výtvarné scéně, v architektuře, 
designu a poesii. 
www.galeriezlin.cz/cs/aktuality/pz-1-2021.html

KOMENSKÉHO TIMELINE  
1.–30. 4. – Okna kavárny, budova 15, přístup z platformy

Výstava v oknech přiblíží na 11 plakátech klíčové okamžiky života jednoho 
z největších českých myslitelů, filosofů a spisovatelů. Pořádáno ve 
spolupráci s Křesťanskou akademií mladých v rámci projektu Komenský 
2020. kfbz.cz/komenskeho-timeline

Hrad Malenovice

BROUČCI, KTERÉ BYCHOM MĚLI ZNÁT
3. 4.–31. 10.

KRÁSA V OHNI ZROZENÁ – 
UMĚLECKÉ KOVÁŘSTVÍ ATELIÉR SOUSEDÍK
3. 4.–31. 10.

http://www.kfbz.cz.
https://www.kfbz.cz/knihovna-online-webinare-pro-verejnost
https://www.kfbz.cz/knihovna-online-webinare-pro-verejnost
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtW7OnuG9EkLiJepn05ksdOe2apFqf_N-RDUktpJd52DvIAw/viewform
https://www.kfbz.cz/knihovna-online-webinare-pro-verejnost
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDe1eu4hxxqFl-SCMERKzo-EuHXk0bGx0WS-y-SLODg5Jd1Q/viewform
https://www.kfbz.cz/klub-milovniku-knih-online-0
https://www.kfbz.cz/klub-milovniku-knih-online-0
https://www.galeriezlin.cz/pruvodce/
https://www.galeriezlin.cz/cs/o-nas/galerie-online/okem-kuratora/
https://www.galeriezlin.cz/cs/o-nas/galerie-online/galerie-pro-deti/
https://1url.cz/jKzrf
https://1url.cz/EKzrg 
https://1url.cz/tKL0f 
https://1url.cz/VKzr0
http://www.galeriezlin.cz/cs/o-nas/galerie-online/kvizy/
https://www.kfbz.cz/podcast
http://www.galeriezlin.cz/cs/aktuality/pz-1-2021.html
https://www.kfbz.cz/komenskeho-timeline

