
 
 
 
 

 
13.- 19. decembra 2010 

 
Spolo čenská sála 

Pastora čného centra  
Žilina-  Vl čincoch 
( pod kostolom) 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Organizátori: 
 

     
                               OZ Križovatky 

 
mediálni partneri: 

 
 

    

  
 

Partneri: 
Mesto Žilina, odbor školstva a mládeže 
Farnosť Vlčince- Žilina 
CVČ Žirafa 
CVČ Strom 
CVČ Spektrum 
ZŠ Martinská 
ZŠ Trnove 
ZUŠ Ladislava Árvaya 
ZŠ –Limbová 
ZUŠ Ferka  Špániho 
OZ Živena 
a ďalší 
 
Projekt sa uskutočňuje vďaka finančnej 
podpore Žilinského komunitného fondu 
a Mesta Žilina 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 



PROGRAM 
 

 
 

13.-15. 12.2010           
16:00- 17:30 h 
 
Výstava výtvarných a literárnych prác 
detí a mládeže 
 
16.12.2010 štvrtok   
    
 9.00 h.  - piesne a koledy DFS Lieska –    
                CVĆ Spektrum 
 
10.00 h. -  literárne pásmo žiakov 
                 ZŠ Martinská 
 
10.30.h. -  piesne a koledy   
                  harmonikárov   ZŠ Trnove 
 
11.00 h.  -  dramatizácia rozprávok  v   
                  podaní žiakov ZŠ Martinská 
 
13.00 h.  -  Vianoce môjho detstva –   

pútavé rozprávanie známej 
speváčky E. Záhradníkovej a 
jej hosťa  R. Bienika o 
tradíciách  Vianoc jej detstva 

 
14.00 h  -  Čaro Vianoc  známeho    
                 žilinského literárneho a                   
                 výtvarného umelca 
                 V.  Javorského  

 
15.30 h -  Adventný koncert  žiakov  
                ZUŠ Ladislava Árvaya 
 
 
17.12.2010   piatok    
 
10.00 h – Divadelné predstavenie 
žiakov  
                ZŠ –Limbová 
 
12.00 h -  Piesne a koledy  súrodencov   
                Minárikovcov 
 
13.00 h – Od ADVENTU do TROCH    
                 KRÁĽOV - pásmo hier, piesni  
                  a kolied žiakov CVČ   Strom 
 
14.30.h -  Prišiel k nám čas vianočný –                  
                kultúrny program žiakov ZUŠ   
                Ferka  Špániho 
 
16.00.h – Búvaj dieťa krásne – koledy a   
                ľudové zvyky v podaní DFS   
                Cipovička – CVČ Spektrum 
 
18.12.2010 sobota 
 
10:00- 17:30 h 
Vianočný veľtrh s možnosťou zakúpiť si 
vianočné darčeky a iné 
   
10.00 h – Vianočné príbehy - čítanie z            
                známych aj neznámych   
                autorov 
 
11.00 h -  pásmo adventných a   
                 vianočných   piesni v podaní   
                 žiakov ZŠ a   ZUŚ 

14.00 h - Divadelné predstavenie    
               detských divadelných súborov   
 
16.00 h. -Vianoce môjho detstva –   
               pútavé rozprávanie známej      
               speváčky E. Záhradníkovej a    
                jej  hosťa  R. Bienika o   
                tradíciách  Vianoc jej detstva 
 
17.00.h  - Betlehemská koleda –   
               cimbalová Záhradníková 
 
Program bude obohatený tvorivými 
dielňami žiakov ZUŚ, SSUŠ, SOŠ  
a členiek OZ Živena 

 
 
19.12.2010 nedeľa    
        

v kostole Žilina- Vlčincoch 
 
16.30 h Vianočný benefičný koncert              
              súrodencov  Bažíkovcov  
              a ich  hostí 
 18.00 h odovzdávanie cien víťazom 
súťaž 
 
Výťažok z benefičného koncertu pôjde 
na podporu práce s deťmi a mládežou 
v meste Žilina. 


