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Sobota 3. listopadu 2018 – Velký sál KDK 

52. ROČNÍK TANEČNÍ SOUTĚŽE TATRA 2018 

Postupová soutěž tanečních párů třídy Dospělí-A v standardních a 

latinskoamerických tancích. 

Odpolední část od 14.00 hodin 

Vstupné: 200 Kč dospělí, 50 Kč děti 

Semifinále a finále od 19.00 hodin 

Vstupné: 350 Kč dospělí, 150 Kč děti 

Předprodej vstupenek v IC Kopřivnice. 

DOPROVODNÝ PROGRAM: 

MIROSLAV "BRUISE" ŽILKA  

Miroslav Žilka uměleckým jménem „Bruise“ se věnuje tanečním 

stylům Poppin´, Lockin´ a Break dance už od roku 1995. Tyto tance 

vyšperkoval do vlastního, nenapodobitelného tanečního stylu a 

jedinečných choreografií. Je členem skupiny Old School Brothers – 

vítězové show Slovensko má talent, je finalistou německého "Das 

Supertalent", rakouské "Die Grosse Chance" a "Československo má 

talent". 

STANISLAV POPELA 

Mnohonásobný vítěz Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého 

verbuňku na Mezinárodním folklorním festivalu Strážnice. 

Stanislav Popela začal tančit ve třinácti letech, kdy působil jako 

houslista cimbálové muziky. Tančit začal ve třinácti letech, kdy 

působil jako houslista cimbálové muziky. „Tehdy mě to chytlo a od té 

doby verbuji.“ Zajímavostí je i civilní povolání Stanislava Popely – 

pracuje jako lékař na anesteziologicko-resuscitační klinice v Brně. 

Slovácký verbuňk patří mezi mužské tance skočného charakteru. Je 

tancem improvizovaným a má zvláštní ráz, neboť ačkoliv se převážně 

tančí hromadně, každý z tanečníků přitom tančí sám za sebe  



 

 

s výrazem své regionální a místní příslušnosti, svého tanečního umění 

a povahy. Od roku 2005 je zapsán organizací UNESCO na seznam 

Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva. 

VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO OBORU ZUŠ ZDEŇKA BURIANA  

VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO OBORU ZUŠ FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM 

 

Pátek 9. listopadu 2018 – sobota 10. listopadu 2018 – Kulturní dům 

Kopřivnice 

TANEČNÍ MOTÝLEK 

22. ročník přehlídky dramatické, taneční a hudební tvorby 

zdravotně handicapovaných dětí. 

Pátek 9. listopadu 2018 

15.00–17.00 workshopy (prostory KDK) – malování na obličej • tvoření 

z balónků • fotokoutek • kadeřnice. 

Doprovodný program: 

15.00–17.00 Zábavné prožitkové odpoledne, módní přehlídka (Velký 

sál KDK) 

18.00–19.00 Voxel (Velký sál KDK) 

19.00–21.30 Diskotéka DJ Stoupa (Velký sál KDK) 

Sobota 10. listopadu 2018  

od 14.00 zahájení Motýlka 

14.00–18.00 přehlídka tvorby, v přestávce vernisáž fotografií z 

MOTÝLKA 2018 (chodba před knihovnou KDK) 

18.00 slavnostní zakončení 

Moderátor: Roman Pastorek 

Pořádá Dětské centrum Motýlek a Kulturní dům Kopřivnice. 

Vstupné dobrovolné. 



 

 

 

 

Neděle 11. listopadu 2018 – 15.45 hodin – Kinosál KDK 

BALET – PŘÍMÝ PŘENOS 

Bolšoj Těatr: Sylfida 

Zatímco francouzská verze choreografa Philippa Taglioniho, který v 

roce 1832 předznamenal vzestup romantismu v evropském baletu, po 

několika desetiletích zmizela ze scény, Královský dánský balet nadále 

uvádí Bournonvillovu choreografii v nepřerušené tradici. Sylfida je 

romantickou pohlednicí z Dánska. Je nejstarším trvale uváděným 

romantickým baletem. Pro Dánský královský balet ji už v roce 1836 

vytvořil August Bournonville. Balet nese otisk jedinečného stylu 

dánského baletu, který dává rovnocenný prostor tanečníkovi i 

tanečnici a je protkán komplikovanými variacemi drobných skoků.  



 

 

Světoznámý dánský tanečník Johann Kobborg nastudoval La Sylphide 

pro Bolšoj v roce 2008. Inscenace je velkým milníkem v dějinách 

Bolšoj baletu, který tím učinil další krok k otevření ruské tradice 

světu. Jednou z jedinečných předností La Syphide je to, že ačkoli jde 

o typické dílo romantického období, zásluhou svého stále závažného 

tématu nemožnosti volby v životě má také nadčasovou přitažlivost. 

Příběh La Sylphide je inspirován severskou romantickou legendou. 

Skotovi Jamesovi se v předvečer svatby s vesnickou dívkou Effie zjeví 

krásná víla Sylfida, která nedá jeho srdci klid a ohrozí štěstí milenců. 

Libreto baletu pracuje s typickým romantickým motivem své doby o 

nedostižném ideálu, který nenacházíme v našem hmotném světě. 

Vstupné: 250 Kč. Při SOUČASNÉ koupi 6 a více vstupenek na jeden 

a více titulů cena 200 Kč.  

VSTUPENKY LZE KOMBINOVAT NAPŘÍČ OPERNÍMI A BALETNÍMI 

PŘENOSY A VÝSTAVAMI. 

Předprodej vstupenek v IC Kopřivnice nebo online přes www.kdk.cz. 

Možno zakoupit také jako dárkový poukaz.  

 

 



 

 

Středa 14. listopadu 2018 – 19.00 hodin – Kinosál KDK 

TŘI TYGŘI 

Tři Tygři – to je zábavná show plná improvizovaných skečů, komických 

výstupů, dobře mířených vtípků a relativně inteligentního humoru. 

Tygry Štěpána Kozuba, Vladimíra Poláka a Robina Ferra se během 

večera snaží zkrotit Albert Čuba, zkušený krotitel tygrů, ale jen 

proto, aby smíchem zcela neroztrhali bránice našich diváků. V 

současné době se jedná o nejúspěšnější komediální a improvizační 

show v Ostravě, která každý měsíc beznadějně vyprodává ostravský 

klub Heligonka a na Silvestra také celé Divadlo Mír. 

Estrádní varieté kabaretního typu s odklonem do šantánu je tvořeno 

skeči a improvizovanými scénkami podle zadání publika. Vše je dílem 

okamžiku a očekávat lze jedině nečekané. Celý večer je prokládán 

hudebním doprovodem pianisty Martina Pančochy a pozvaných 

pěveckých hostů. Pořad je vhodný pro celou rodinu, pokud všichni 

přijdou s jediným cílem – smát se a bavit. Nechte do sebe zaseknout 

drápy humoru a srandy! 

Vstupné: 220 Kč. Předprodej vstupenek v IC Kopřivnice nebo online 

přes www.kdk.cz.  

 



 

 

Čtvrtek 15. listopadu 2018 – 17.00 hodin – Velký sál KDK 

KOPŘIVNICKÉ PRESSOVÁNÍ 

Beseda bude zaměřena na budoucnost republiky v evropském 

prostředí. První část představí historii vývoje Evropy a Česka v ní. 

Druhá část uvede novináře (proto také pressování), kteří vyjádří své 

názory na vývoj v Evropě. Součástí besedy by měli být i hosté - 

politici, aktivně působící v orgánech EU. Prostor pro názory i dotazy 

budou mít i účastníci besedy v závěru setkání. 

Součástí akce bude křest publikace s tématikou působení T. G. 

Masaryka v Kopřivnici. Tato publikace obsahuje historické informace 

o významném přispění regionu k úspěšné politické dráze T. G. 

Masaryka, které se v běžných médiích neuvádějí. Publikace bude 

vydána ve spolupráci s Masarykovým demokratickým hnutím Praha. 

Část nákladu bude užita i jako dary pro vítěze celostátní literární 

soutěže žáků základních škol, která se věnuje dílu T. G. Masaryka. 

Autorem publikace je Ondřej Šalek. 

 

Pátek 16. listopadu 2018 – 17.00 hodin – Malý sál KDK 

JAK SE ŽILO V KOPŘIVNICI – KŘEST PUBLIKACE 

Zveme všechny zájemce na veřejný křest sborníku vzpomínek 

pamětníků, vydaného k 100. výročí vzniku Československé republiky a 

70. výročí povýšení Kopřivnice na město. Úryvky vzpomínek bude číst 

paní Alena Sasínová-Polarczyk. Zájemci se budou moci na místě 

setkat se samotnými přispěvateli do sborníku a publikaci si na místě 

zakoupit. 

Vstup volný. 

 

 

 

 



 

 

Sobota 17. listopadu 2018 – 17.00 hodin – ZŠ dr. Milady Horákové, 

Masarykovo náměstí 

OSLAVY DNE BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 2018 

Město Kopřivnice Vás srdečně zve na oslavy Dne boje za svobodu a 

demokracii. 

Více informací na samostatných plakátech. 

 

Neděle 18. listopadu 2018 – 15.30 hodin – Kinosál KDK 

NEDĚLNÍ POHÁDKA V KINOSÁLE 

Divadélko Koloběžka | Co malí medvědi o podzimu 

nevědí 

Veselá pohádka pro podzimní nečas, kdy padá listí ze stromů, šípky 

dozrávají a příroda se chystá k zimnímu spánku. Však ani medvíďata 

nemůžou zůstat se zimními přípravami pozadu! 

Délka představení: 50 minut 

Vstupné: 50 Kč. Předprodej vstupenek v IC Kopřivnice nebo online 

přes www.kdk.cz.  

 



 

 

Čtvrtek 22. listopadu 2018 – 17.00 hodin – Velký sál KDK 

PODZIMNÍ SENIORSKÉ ODPOLEDNE  

K tanci a poslechu zahraje kapela Meteor. Vystoupí Street dance DDM 

Kopřivnice, Taneční klub Štramberk a Hudební soubory z 1. SZUŠ 

Kopřivnice. 

Vstupné: 80 Kč. Předprodej vstupenek v IC Kopřivnice od 1. listopadu 

2018 nebo online na www.kdk.cz. Maximální počet vstupenek na 

osobu 8 ks.  

 



 

 

Pátek 23. listopadu 2018 – 17.00 hodin – Kinosál KDK 

CESTA DO HLUBIN NOVÉHO ZÉLANDU 

Zveme vás co nejsrdečněji na multimediální večer, na úžasnou cestu 

do hlubin nádherných ostrovů Nového Zélandu společně s námi a 

autentickou maorskou skupinou Whakaari Rotorua. 

Program: 

17.00 Cestopisy o Novém Zélandu / 50 minut 

Nádhera přírody i lidí Nového Zélandu prostřednictvím objektivu 

České televize. Přijďte se pokochat krásou země Pána prstenů či 

Hobita a nahlédnout pod pokličku. Uvidíte tyto dokumenty: Nový 

Zéland ze všech stran, Východní pobřeží, Západní pobřeží, 

Nejkrásnější místa a Maorové. 

18:00 Whakaari Rotorua / 90 minut 

Taneční vystoupení, beseda, taneční workshop tance haka, haka. Kino 

Kopřivnice poctí návštěvou autentická maorská skupina z Nového 

Zélandu, která diváky provede svými kulturními tradicemi, 

spiritualitou a vlastními kořeny. Nechají nás nahlédnout do své 

kouřové země, která uchvacuje dechberoucí přírodou, ale třeba také 

největší ozónovou dírou na světě. Budeme mít také unikátní možnost 

seznámit se s unikátními domorodými maorskými zpěvy a tanci (Haka, 

Haka), kulturou původních obyvatel Nového Zélandu. Haka je tradiční 

maorský tanec, který se stal celosvětově známým především díky 

předzápasovým rituálům novozélandského ragbyového týmu All 

Blacks. Nejznámější haka nese název Ka mate, její význam by se dal 

přeložit jako „Jednou přijde smrt, teď ale žiju“. Vedoucí skupiny je 

Frank Tomas Grapl, který má po otci moravské – brněnské – kořeny, 

ke kterým se hrdě hlásí a díky tomu ho uvidíme i u nás. 

20.00 Film Naslepo 

Novozélandský večer ukončí jeden z nejkrásnějších filmů z produkce 

Nového Zélandu. Čeká Vás úžasné filmové překvapení… 



 

 

Vstupné: 200 Kč. Předprodej vstupenek v IC Kopřivnice nebo online 

přes www.kdk.cz. 

 

Sobota 24. listopadu 2018 – Kinosál KDK 

PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK 

Pořádá Pionýr Kopřivnice. 

Více na www.pionyr.cz. 

 

Neděle 25. listopadu 2018 – 15.30 hodin – Kinosál KDK 

EXHIBITION – SVĚTOVÉ UMĚNÍ NA PLÁTNECH KIN 

David Hockney v Královské akademii umění  

David Hockney je považován za nejpopulárnějšího vizuálního umělce 

ve Velké Británii. Jeho výstavy jsou senzací v Londýně, New Yorku i 

Paříži a přitahují do galerií milióny návštěvníků. Film se zaměřuje na 

Hockneyho výstavy konané v letech 2012 a 2016 v Royal Academy of 

Arts v Londýně. 

Vstupné: 250 Kč. Při SOUČASNÉ koupi 6 a více vstupenek na jeden 

a více titulů cena 200 Kč.  

VSTUPENKY LZE KOMBINOVAT NAPŘÍČ OPERNÍMI A BALETNÍMI 

PŘENOSY A VÝSTAVAMI. 

Předprodej vstupenek v IC Kopřivnice nebo online přes www.kdk.cz. 

Možno zakoupit také jako dárkový poukaz.  

 



 

 

Neděle 25. listopadu 2018 – 19.00 hodin – Velký sál KDK 

HANA ZAGOROVÁ 

Téměř dvou a půl hodinový koncert, kde zazpívá Petr Rezek svoje 

největší hity, dále bude zpívat Hana Zagorová hity svojí kariéry a 

během celého večera zazní duety Hanky a Petra. Celý večer 

doprovází skupina Jiřího Dvořáka Boom!Band. 

Vstupné: I. sektor 690 Kč, II. sektor 590 Kč. Předprodej vstupenek v 

IC Kopřivnice nebo online přes www.kdk.cz. Možno zakoupit také jako 

dárkový poukaz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neděle 25. listopadu a pondělí 26. listopadu 2018 – 17.30 hodin – 

Kinosál KDK 

KIBERA: PŘÍBĚH SLUMU 

Nedělní projekce filmu bude spojená s debatou o natáčení a 

problematice slumů/migrace/rozvoje za účasti producentky, 

kopřivnické rodačky, Zuzany Kučerové a režiséra filmu Martina Páva. 

V předsálí kina také uvedeme výstavu fotografií hlavní postavy filmu 

mladého talentovaného fotografa Dona. 

 



 

 

Kibera je jeden z největších slumů v Africe. Nachází se v Nairobi, 

hlavním městě Keni. Jedná se o neformální osídlení, kde chybí státem 

zprostředkovávané služby, jako je tekoucí pitná voda, nebo 

kanalizace. Na fungující zdravotnictví, školství, nebo policii, se místní 

nemohou spolehnout…  

V pondělí se jedná pouze o projekci, bez debaty s tvůrci. 

Vstupné: 110 Kč. Předprodej vstupenek v IC Kopřivnice nebo online 

přes www.kdk.cz.  

 

 

 

Úterý 27. listopadu 2018 – 8.30 hodin – Velký sál KDK 

Abraka muzika – KYBERŠIKANA 

Představení v rámci Kultury školám 2018|2019. 

Abraka muzika 

Délka představení: 70 minut 

Kyberšikana je úmyslné ponižování jedince prostřednictvím 

kybernetických (elektronických) prostředků. Může mít mnoho 

primitivních, ale také velmi důmyslných a rafinovaných podob. Bývá 

zpravidla motivována úmyslem ublížit, urazit, zastrašit, zesměšnit… 

Je stejně neetická a odsouzeníhodná jako každý jiný způsob  



 

 

šikanování, může však zásluhou technologické podpory posilovat a 

násobit své následky. Možnosti počítačů, mobilních telefonů, 

fotoaparátů, záznamových zařízení a další digitální techniky svádějí k 

neetickému zneužití. Nápad myšlený jako nevinný žert se může 

snadno zvrátit v šikanu. Kyberšikana zlovolně poškozuje člověka, 

který je terčem útoku, ale zároveň odhaluje morální nekvalitu 

útočníka. Šikana není ospravedlnitelná ani jako protiútok nebo 

odveta. Šikanovaný není povinen kybernetické útoky trpně snášet, 

měl by však zvolit důstojný a etický způsob obrany. 

Cíl: 

Digitální technologie mají sloužit dobrým záměrům. Jejich zneužití k 

šikaně je odsouzeníhodné, neetické a trestné. Kyberšikaně je možné 

předcházet, je možné účinně se bránit a její následky zmírňovat. 

Existuje řada způsobů, jak šikanu zastavit, je možné vyhledat účinnou 

a kvalifikovanou pomoc. 

Vstupné: 50 Kč. Prodej vstupenek v IC Kopřivnice v den akce. 

 

Středa 28. listopadu 2018 – 19.00 hodin – Velký sál KDK 

ZDENĚK IZER " NA PLNÝ COOLE" 

Zábavný pořad, ve kterém se diváci budou moci setkat s jedinečným a 

nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera. Jako vždy přijdou na řadu 

oblíbené scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů a imitování celé řady 

populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. 

Vystoupení je opět obohacené videoprojekcemi, nejrůznějšími 

zábavnými kostýmy a převleky a světelnými efekty. 

Vstupné: I. sektor 370 Kč (1.–6. řada + tribuna), II. sektor 340 Kč 

(7.–14. řada + balkón). Předprodej od 5. 9. 2018 v IC Kopřivnice nebo 

online. 

 

 



 

 

PŘIPRAVUJEME 

 
Neděle 2. prosince 2018 – 15.00 hodin – Před KDK 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ADVENTU V KOPŘIVNICI 

Slavnostní zahájení adventu spojené s rozsvícením vánoční výzdoby 

města.  

PROGRAM: 

15.00 Sborové studio Ostrava-Jih 

16.00 Rozsvícení vánoční výzdoby ve městě 

Starostův punč zdarma. 

Občerstvení zajištěno. 

Vstup volný. 

 

Středa 5. prosince 2018 – od 16.00 hodin – Před KDK 

MIKULÁŠSKÁ JÍZDA 

Vstup volný. 

 

Neděle 9. prosince 2018 – 19.00 hodin – Velký sál KDK  

RADŮZA 

Její umělecká dráha připomíná některé „pohádkové" životopisy. Na 

ulici ji v roce 1993 objevila Zuzana Navarová a již tři dny na to 

zpívala ve svatyni českých zpěváků, v pražské Lucerně. O pár týdnů 

později zde pak triumfovala jako „předskokanka" slavné americké 

písničkářky Susanne Vega, o šest let později měla stejnou čest při 

koncertě Mikea Oldfielda. Od té doby vydala několik velmi úspěšných 

sólových alb, která bez jakékoliv reklamy lámou rekordy v 

prodejnosti, získala několik zlatých Andělů a bodovala také v anketě  



 

 

Zlatý slavík. Díky své jedinečnosti a originálním písním, čerpajících 

především z české tradice, zaujala i publikum v zahraničí, například 

Polsku a ve Francii. 

Tentokrát nám představí se svou kapelou průřez dosavadní tvorbou. 

Zazní nejen písně z posledního alba „Muž s bílým psem“ (říjen 2018), 

ale i písničky z prvních desek a také z vánočního alba „Studna v 

poušti“ (září 2017). Radůza se zvládne doprovodit na několik 

hudebních nástrojů, její zpěv hřmí, ale i jemně vypráví dojemné 

příběhy, jako například v nádherných baladách Madeleine nebo 

Jeannine, které se staly skvostem jejího repertoáru. 

Vstupné: 360 Kč. Abonenti Divadelního předplatného 2018|2019 mají 

slevu 25 %. Předprodej vstupenek v IC Kopřivnice nebo online přes 

www.kdk.cz. Možno zakoupit také jako dárkový poukaz.  

 

 

 

 



 

 

Pondělí 10. prosince 2018 – 19.00 hodin – Velký sál KDK  

S PYDLOU V ZÁDECH 

autor: Pavel Fiala a Josef Dvořák 

režie: Pavel Fiala a Josef Dvořák 

produkce: Divadelní společnost Josefa Dvořáka 

hrají: Josef Dvořák, Markéta Hrubešová, Rostislav Trtík, Karel Gult 

a Dagmar Schlehrová 

Postavička prostého lidového chytráka, který se zaplétá v šachové 

partii mocných, poskytuje vynikajícímu Josefu Dvořákovi prostor pro 

řadu brilantních klaunských čísel. 

VYPRODÁNO! 

 

Středa 30. ledna 2019 – 19.00 hodin – Velký sál KDK  

POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ 

autor: Neil Simon 

režie: Zdeněk Kaloč 

produkce: Agentura HARLEKÝN 

hrají: Petr Nárožný a Simona Stašová (trojrole) 

Komedie je skvělá již svým námětem a přímo dokonalá díky mistrným 

dialogům. Starší obchodník se po letitém spořádaném manželství 

odhodlá k první nevěře. Do bytu své maminky si postupně pozve tři 

různé typy žen a dostává se s nimi do neuvěřitelně komických a 

choulostivých situací s ještě komičtějšími výsledky. 

VYPRODÁNO! 

 

 

 



 

 

Úterý 19. března 2019 – 19.00 hodin – Velký sál KDK  

THE BACKWARDS – BEATLES REVIVAL 

Kapela THE BACKWARDS - Beatles revival je jedním z nejlepších 

Beatles revivalů na světě. Největším úspěchem čtveřice je 

dvojnásobné vítězství na prestižním Beatlefestu v New Yorku v letech 

1998 a 2003. Kapela se ve svém vystoupení představí s novým 

projektem LOVE SONGS. Na koncertu zazní průřez milostnými hity 

kapely Beatles, písně veselé i melancholické, rychlé i pomalé, pro 

všechny zamilované, ale nejenom pro ně... 

The Backwards za svoji více než dvacetiletou kariéru nastudovali více 

než 100 písní Beatles. Přijďte se přesvědčit o tom, které z nich 

považují za nejvíce "Love Songs".  

Vstupné: I. sektor 380 Kč (1.–6. řada + tribuna), II. sektor 350 Kč 

(7.–14. řada + balkón). Předprodej vstupenek v IC Kopřivnice nebo 

online na přes www.kdk.cz. Možno zakoupit také jako dárkový 

poukaz.  

 



 

 

BAR 603 

Od září 2014 provozuje Kulturní dům Kopřivnice opravený prostor 

Baru 603, který slouží jako kavárna a občerstvení během promítání 

kina a kulturních akcí. 

 

Umístění: 

Foyer kina v kulturním domě v 1. patře nad vstupem do Technického 

muzea Tatra 

 

Otevírací doba: 

Pondělí   ZAVŘENO 

Úterý    ZAVŘENO  

Středa    ZAVŘENO  

Čtvrtek a pátek  17.00 – 20.30  

Sobota a neděle  15.00 – 20.30  

Dále je otevřeno vždy během konání kulturní akce po celou dobu 

akce. 

 



 

 

Připravujeme vysoce kvalitní kávu – 100 % Arabiku Etiopii Sidamo. 

Etiopie patří k největším producentům a vývozcům kávy na světě. 

Káva je zpracovávána suchou i mokrou metodou. Nejznámějšími 

lokalitami, kde se etiopská káva pěstuje, jsou Harrar na východě, 

Jimma západně od Adis Abeby a především pak oblast Sidamo 

nedaleko hranic s Keňou. Právě tady sklízejí pěstitelé nejžádanější 

etiopské kávy – kávy se jménem Etiopie Sidamo. 

Lehká a jemná chuť, mírně kořeněná s čokoládovou plností, ve které 

se mísí oříšky s mnoha ovocnými tóny v čele s černým rybízem. 

Znamenité ovocné aroma, ve kterém převládá jasmín a tóny sladkých 

plodů, měnící se v kořeněné květinové aroma s nádechem vinné révy 

a čokolády. 

Espresso 25 Kč, Cappuccino 30 Kč, Latte Macchiato 35 Kč. Kávu 

je možné zakoupit také s sebou. 

Dále připravujeme teplé nápoje a prodáváme nealko nápoje v 

objemu 0,5 l, které si s sebou můžete vzít i do sálů. 

V nabídce máme pivo v plechu (na akcích i točené pivo), nealko pivo 

a paletu kvalitních alkoholických nápojů. K nápojům jsou k dostání 

sladké i slané pochutiny, během akcí i dobré chlebíčky a koláčky. 

Samozřejmě nechybí nabídka vín: rozlévané víno z Vinných sklepů 

Lechovice, moravská zemská vína a jakostní vína s přívlastky rovněž 

z Vinných sklepů Lechovice, jakostní vína z Valtic, pozdní sběry ze 

Zámeckého vinařství Bzenec či lahodné chillské víno Tarapaca. 

Pokud bude zájem návštěvníků kulturního domu, plánujeme rozšíření 

provozní doby baru i na denní dobu. Přijďte si posedět 

do příjemného, bezpečného a kultivovaného prostoru v kulturním 

domě. 

Bar je nekuřácký a bezbariérový. 

Pro děti máme nachystán dětský koutek a připravujeme další aktivity. 

Wi-fi ZDARMA! 

Kontaktní osoba: Václav Motúz, Klára Jahodová, 

bar@kulturakoprivnice.cz, telefon do baru: 734 171 051. 



 

 

 

PROGRAM KINA KOPŘIVNICE NA LISTOPAD 

Datum 9.30 15.30 17.30 20.00 

1. ČT 
  

Bohemian 
Rhapsody 
(2D, tit) 

Climax 
 (2D, tit) 

  130 80 

2. PÁ 
  

Bohemian 
Rhapsody 
(2D, tit) 

Climax 
 (2D, tit) 

  130 80 

3. SO 

Když draka bolí 
hlava 

(2D, cz) 

Louskáček a čtyři 
říše 

(2D, dab) 

Bohemian 
Rhapsody 
(2D, tit) 

Climax 
 (2D, tit) 

120 120/100 130 80 

4. NE 

Když draka bolí 
hlava 

(2D, cz) 

Louskáček a čtyři 
říše 

(2D, dab) 

Louskáček a čtyři 
říše 

(3D, dab) 

Halloween 
(2D, tit) 

120 120/100 150/130 120 

5. PO 
  

Louskáček a čtyři 
říše 

(3D, dab) 

Halloween 
(2D, tit) 

  150/130 120 

6. ÚT 19.00 Filmový klub: Zloději (2D, tit)  90/70 

7. ST DNES NEHRAJEME! 

8. ČT 
  

Johnny English 
znovu zasahuje 

(2D, tit) 

Po čem muži touží 
(2D, cz) 

  130 110 

9. PÁ 
  

Johnny English 
znovu zasahuje 

(2D, tit) 

Po čem muži touží 
(2D, cz) 

  130 110 

10. SO 

Grinch 
(2D, dab) 

Grinch 
(2D, dab) 

Venom 
(2D, tit) 

Dívka v pavoučí síti 
(2D, tit) 

130/110 130/110 100 120 



 

 

Datum 9.30 15.30 17.30 20.00 

11. NE 

Grinch 
(2D, dab) 

15:45 Balet: La Sylphide 
Dívka v pavoučí síti 

(2D, tit) 

130/110 250/200 120 

12. PO 
  

Venom 
(2D, tit) 

Dívka v pavoučí síti 
(2D, tit) 

  100 120 

13. ÚT 
16.00 Mikino: Důvěrný nepřítel 

(2D, cz) 60 19.00 Filmový klub: Tvář 
(2D, tit)  

90/ 
70 

14. ST DNES NEHRAJEME! 

15. ČT 
  

Fantastická 
zvířata: 

Grindelwaldovy 
zločiny 

(3D, dab) 

Balón  
(2D, dab) 

  150 120 

16. PÁ 
  

Fantastická 
zvířata: 

Grindelwaldovy 
zločiny 

(3D, dab) 

Balón  
(2D, dab) 

  150 120 

17. SO 

Louskáček a čtyři 
říše 

(2D, dab) 

Grinch 
(2D, dab) 

Ten kdo tě miloval 
(2D, cz) 

Fantastická 
zvířata: 

Grindelwaldovy 
zločiny 

(2D, dab) 

120/110 130/110 120 130 

18. NE 

Louskáček a čtyři 
říše 

(2D, dab) 

NPD: Divadélko 
koloběžka: Co malí 

medvědi o 
podzimu nevědí 

Ten kdo tě miloval 
(2D, cz) 

Fantastická 
zvířata: 

Grindelwaldovy 
zločiny 

(2D, dab) 

120/110 50 120 130 

19. PO 
  

Ten kdo tě miloval 
(2D, cz) 

Fantastická 
zvířata: 

Grindelwaldovy 
zločiny 

(2D, dab) 

  120 130 



 

 

Datum 9.30 15.30 17.30 20.00 

20. ÚT DNES NEHRAJEME! 

21. ST DNES NEHRAJEME! 

22. ČT 
  

Cirkus Rwanda 
(2D, tit) 

Chvilky 
(2D, cz) 

  100 110 

23. PÁ 
  17:00 Cesta do hlubin Nového Zélandu 

  200 

24. SO 
 

Pat a Mat: Zimní 
radovánky 
(2D, cz) 

Cirkus Rwanda 
(2D, tit) 

Chvilky 
(2D, cz) 

 120 100 110 

25. NE 

Pat a Mat: Zimní 
radovánky 
(2D, cz) 

Výstava: David 
Hockney 

v královské 
akademii umění  

Kibera: Příběh 
slumu 

(2D, cz) 

Útok z hlubin 
(2D, tit) 

120 250/200 110 120 

26. PO 
  

Kibera: Příběh 
slumu 

(2D, cz) 

Útok z hlubin 
(2D, tit) 

  110 120 

27. ÚT 19.00 Filmový klub: Studená válka (2D, tit)  90/70 

28. ST DNES NEHRAJEME! 

29. ČT 
  

Čertí brko 
(2D, cz) 

Vdovy 
(2D, tit) 

  130/110 120 

30. PÁ 
  

Čertí brko 
(2D, cz) 

Vdovy 
(2D, tit) 

  130/110 120 



 

 

 

Úterý 6. listopadu 2018 – 18.00 hodin – Akademická posluchárna 

KDK 

ÍRÁN – DVĚ TVÁŘE PERSIE 

Írán - kontroverzní země s přísným islámským režimem nemá ve světě 

nálepku destinace, do které by se lidé zrovna hrnuli. A upřímně? Je to 

škoda… Michal Štěpánek zažil ruch hlavní metropole, pokusil se 

vyškrábat na nejvyšší kopec v zemi, podíval se k moři, přespal v 

poušti, poznával města a jejich památky, navštěvoval čajovny, 

ochutnával, potkával spousty zvědavých lidí, ale hlavně vnímal a 

nasával atmosféru Blízkého východu. A co za tu dobu zjistil? Že tahle 

země je tak trochu jiná než nám ji předkládá okolní svět. A víte co? 

Však si o ni přijďte něco poslechnout a udělejte si svůj vlastní 

obrázek… 

Vstup volný. 

 



 

 

 

Čtvrtek 8. listopadu 2018 – 18.00 hodin – Akademická posluchárna 

KDK 

ZAJÍMAVOSTI A SOUVISLOSTI ROKU 1938 

Zveme všechny zájemce na přednášku pana Ladislava Cvíčka, ve které 

se dozvíte o kořenech událostí roku 1918, o jeho zajímavostech a 

souvislostech. Přednáška bude doplněna výstavkou zajímavých 

knižních titulů naučné literatury z fondu knihovny, které se vztahují k 

danému tématu. 

Vstup volný. 

 

Úterý 13. listopadu 2018 – 18.00 hodin – Akademická posluchárna 

KDK 

KEŇA Z PTAČÍ PERSPEKTIVY 

Cestopisnou přednáškou doplněnou o filmy a fotografie provází Jan 

Křístek a Radek Bortel. 

Vstupné dobrovolné. 

 



 

 

 

Pondělí 19. listopadu 2018 – 18.00 hodin – Akademická 

posluchárna KDK 

ZA HRANICEMI MOŽNOSTÍ 

"Ty nejsi lidská bytost, jsi atletka." Taková slova slyší gymnastka Rita 

Mamun od své nemilosrdné vrchní trenérky. Intimní portrét 

odvrácených stránek sportu odhaluje ruský tréninkový systém, který v 

honbě za dokonalostí překračuje všechny meze. Dvacetiletá moderní 

gymnastka Rita se připravuje na olympiádu v Riu, která by měla být 

vyvrcholením celé její kariéry. Nekončící fyzické úsilí je 

vyčerpávající, ale mnohem náročnější je psychický nátlak, kterému je 

vystavena ze strany svých trenérek. Ať se snaží sebevíc, nikdy to 

nestačí. Neustále musí splňovat jen ta nejvyšší očekávání. Ačkoliv je 

připravena pro úspěch obětovat všechno a sáhnout si na hranice svých 

možností, tady je nucena jít ještě dál. Nemyslet na rodinu, ignorovat 

svá zranění, ale hlavně cvičit, stále dokola. Kolik ponížení musí 

člověk snést, aby vyhrál? 

Vstup volný. 

 



 

 

 

Čtvrtek 29. listopadu 2018 – 18.00 hodin – Akademická 

posluchárna KDK 

A PLASTIC OCEAN 

Promítání dokumentu "A plastic ocean" (Hong Kong / Velká Británie, 

2016, režie Craig Leeson, 100 minut, původní znění s titulky) pod 

záštitou GREENPEACE. 

Vstup volný. 

 

Středa 31. října–pátek 14. prosince 2018 | 7.30–18.00 hodin | 

Čítárna knihovny KDK 

PATCHWORK – VÝSTAVA  

Své výrobky budou vystavovat účastnice podzimního kurzu 

patchworku. 

Vernisáž výstavy ve středu 31. října v 17:00. Prodej výrobků ve středu 

14. listopadu do 14.30 do 17.00 hodin v čítárně. 

Otevřeno v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek v době 7:30–18:00. 

Vstup volný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Služby Informačního centra  

města Kopřivnice:  

 nejen turistické informace o Kopřivnici a Lašské bráně Beskyd,  

 prodej propagačních materiálů, předmětů a suvenýrů, 
pohlednic, map, turistických deníků, vizitek a známek,  
Kopřivnických novin, parkovacích hodin,  

 přístup k PC s internetem (1 min./1 Kč) a bezplatné připojení 
pomocí wifi,  

 černobílý i barevný tisk a kopírování až do formátu A3,  

 skenování až do formátu A3, laminování ve formátu A6 
a menší, A5, A4, A3, kroužková vazba ve formátu A4, 

 prodej vstupenek na akce kulturního domu, Kina Kopřivnice 
a vybrané kulturní akce v Kopřivnici a okolí,  

 prodej jízdenek RegioJet (Student Agency), Leo Express, 

 předprodej vstupenek sítí TicketPortal, TicketStream, 
TicketArt, Colosseum Ticket, MiJa Agentura, Národní divadlo 
moravskoslezské v Ostravě, Dům kultury města Ostravy,  

 příjem plakátů pro Plakátovací službu Kopřivnice, 

 příjem informací o akcích k zařazení do kalendáře akcí,  

 stojany s týdeníkem 5+2 dny a měsíčníkem Trubač.

 

Pokladna kina  
a kulturního domu 
Rezervace a prodej vstupenek na kulturní akce a do kina 
probíhá v informačním centru v přízemí kulturního domu. 

pondělí — pátek:  8.00 — 18.00 
sobota, neděle, svátky: 8.00 — 12.00 a 12.30 — 16.00 

Ve dnech s večerním programem otevřeno 30 min. před 
začátkem představení. 

Kontakt:  556 821 600, 774 668 001, 
               pokladna@kulturakoprivnice.cz 

Chcete dostávat kulturní přehled elektronicky na svůj e-mail? 
Napište nám na: info@kdk.cz 


