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Úterý 1. ledna 2019 | 16.30 hodin | před KDK 

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ 

Kulturní dům Kopřivnice a město Kopřivnice zvou všechny občany a 
návštěvníky města na zahájení nového roku za hudebního doprovodu 
Rudy Horvát Trio. 

V 17.00 hodin vypukne ohňostroj. 

Vstup volný. 

 



 

 
Neděle 6. ledna 2019 | 15.30 hodin | Kinosál KDK 

UMĚNÍ V KINĚ – VÝSTAVA 

Hieronymus Bosch a jeho podivuhodný svět 

Kdo byl Hieronymus Bosch (1450–1516)? A proč právě teď jeho zvláštní 
a fantastické obrazy fascinují milovníky umění více než kdy jindy? Jak 
se mu podařilo překlenout středověké a renesanční světy? A co ho 
přimělo k jeho nekonvenčním a nadčasovým vizím a tvorbě, která je 
považována za jeden z hlavních inspiračních zdrojů pro surrealismus 
ve 20. století.? Odpovědi na tyto i další otázky vám pomůže odhalit 
nový film oceňovaného režiséra PhilaGrabského Hieronymus Bosch a 
jeho podivuhodný svět. 

Film představuje velmi uznávanou výstavu Hieronimus Bosch – Vize 
génia v HetNoordbrabants muzeu v jižním Holandsku, která poprvé 
shromáždila většinu Boschových obrazů a kreseb do jeho rodného 
města Den Bosch a přilákala téměř půl milionu milovníků umění z 
celého světa. 

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. Možno zakoupit také jako dárkový poukaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Sobota 12. ledna 2019 | 19.00 hodin | Velký sál KDK  

HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA 

HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica je ojedinělým hudebním tělesem s vysokou 
uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým 
záběrem a netradičním repertoárem, který v počátcích vycházel 
zejména z folklóru. 

Více informací na www.hradistan.cz.  

Vstupné: 350 Kč, balkony 320 Kč. Předprodej vstupenek v IC 
Kopřivnice nebo online na přes www.kdk.cz. Možno zakoupit také 
jako dárkový poukaz. 

 



 

 
Neděle 13. ledna 2019 | 15.30 hodin | Kinosál KDK 

NEDĚLNÍ POHÁDKA V KINOSÁLE 

Loutkový svět| Strašfuňákovyekopohádky 

Funilka naučí Strašfuňáka třídit odpad a zahrají si společně 
ekopohádku. Loutkové divadlo je svět, jehož kouzlo určitě zasáhlo 
každého z nás a nyní se opět do lidských příbytků pomalinku vrací. 
Mnoho rodičů a mladých se nyní rádo vrací zpět k tomuto krásnému, 
pestrému a pohádkovému světu, a snaží se v něm nalézat tajemství, 
která jsou ukryta mezi nitkami. 

Určeno pro věkovou kategorii: 3 - 100 let. 

Délka představení: 50 minut 

Vstupné: 50 Kč. Předprodej vstupenek v IC Kopřivnice nebo online 
přes www.kdk.cz. 

 



 

 
Čtvrtek 17. ledna 2019 | 18.30 hodin | Zájezd 

KOMORNÍ SCÉNA ARÉNA (Ostrava)  

Tomáš Vůjtek – SMÍŘENÍ 

„Ohlasová hra se zpěvy“, zabývající se dalším sporným obdobím 
našich moderních dějin, završuje volnou trilogii (S nadějí, i bez ní, 
Slyšení). Krvavé běsnění, které krátce po skončení 2. světové války 
zachvátilo naše pohraničí, předcházelo masivnímu přesunu obyvatel, 
v jehož důsledku muselo na tři miliony Němců opustit své domovy. Z 
českého pohledu šlo o odsun, německá optika je přece jen o něco 
ostřejší a na celou událost se dívá jako na vyhnání. Odsunutí Němci 
navíc dostali nálepku našich nesmiřitelných nepřátel, což se po roce 
1948 stalo i součástí oficiální propagandy. 

Kapacita zájezdu: 30 míst 

Cena vstupenky: 240 Kč. Studenti, senioři, ZTP: 160 Kč. 

Doprava: 120 Kč. Abonenti Divadelního předplatného 2018|2019 
dopravu neplatí. 

Uzávěrka přihlášek 7. ledna 2019 v IC Kopřivnice. 

 



 

 
Sobota 19. ledna 2019 | 20.00 hodin | Všechny prostory KDK 

OBECNÍ PLES 

Na tradiční Obecní ples Vás zve Kulturní dům Kopřivnice a město 
Kopřivnice. 

Host večera: Mirai 

K tanci a poslechu zahrají skupiny Jamer´s a Rivieras Show Band. 

Doprovodný program: 

Cimbálová muzika Valašské peklo 

Pianothéka Richarda Pogody a Miroslava Švihálka  

MG Dance – show rumby a waltze 

ZUŠ Zdeňka Buriana  

BETWEEN ropeskippingový tým SVČ Fokus Nový Jičín 

Fotokoutek 

Vstupné 270 Kč. Prodej vstupenek od 10. ledna 2019 od 17.00 hodin 
v IC Kopřivnice. 

 

Neděle 20. ledna 2019 | 15.45 hodin | Kinosál KDK 

UMĚNÍ V KINĚ – BALET – PŘÍMÝ PŘENOS 

BAJADÉRA – BolšojTěatr 

Přesto, že klasický balet Bajadéra měl svou premiéru v choreografii 
známého tvůrce MariusePetipy v petrohradském Mariinském divadle 
již v roce 1877, je pro svůj orientální pohádkový námět a brilantní 
taneční techniku často uváděn na nejproslulejších světových scénách 
dodnes. Je neuvěřitelné, že přes nesporné kvality choreografické, 
dramaturgické a hudební, čekala Bajadéra plných 136 let na své první 
uvedení na české scéně. Bylo to právě u nás v roce 2003 v české 
premiéře a v choreografii Jaroslava Slavického, scéně Ivo Žídka a  



 

 
kostýmech Josefa Jelínka. Bajadéra je výjimečný balet, který je 
možné inscenovat pouze ve velkých kamenných divadlech. Bajadéra s 
hudbou Ludwiga Minkuse je dědictvím pozdního romantismu, baletem 
s pohádkovým exotickým námětem, pompézní výpravou a virtuózními 
tanečními výkony. Děj se odehrává ve staré Indii. Láska chrámové 
tanečnice (bajadéry) Nikie a vojevůdce Solora vyvolá hněv mocných 
nepřátel – Velikého brahmína, Rádži a jeho dcery Gamzatti, nevěsty 
Solora. Nikia umírá uprostřed náboženské slavnosti – je uštknuta zmijí 
schovanou v darovaném košíku květů. Již pouze ve světě snů se Solor 
setkává se stínem milované Nikie. A tak je balet příběhem 
nenaplněné lásky s tragickým koncem, kde se nadpozemské bytosti 
nereálného světa střetávají se světem skutečným. 

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. 

 

 



 

 
Čtvrtek 24. ledna 2019 | 19.00 hodin | Velký sál KDK  

ZDENĚK TROŠKA A MAREK KALIŠ 

Troška je režisérská legenda české filmové komedie. Některé jeho 
filmy např. trilogie Slunce, seno... mají při každé televizní repríze již 
více než 20 let milionovou sledovanost. 

Jeho vypravěčské schopnosti jsou, na to že jde o režiséra, 
nepřekonatelné. České publikum Trošku doslova miluje. 

Vstupné: 200 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. 
 

 
 

 



 

 
Úterý 29. ledna 2019 | 10.00 hodin | Velký sál KDK  

Josef Lada, Jakub Šafránek – KOCOUR MIKEŠ 

Představení je v rámci Kultury školám 2018/2019.  

Divadlo Scéna (Zlín). 

Hrají: Jan Šťava / Dalibor Dufek, Jan Janča / Dalibor Dufek, Petr 
Ťopek / Petr Hoffmann / Radim Bánovský, Luboš Goby / Mikuláš 
Švehla / Václav Vítek, Julia Kamhalová / Hana Mrázková 

Délka představení: 60 minut 

Představení je určeno dětem od 3 do 8 let. 

Černý kocourek žil v Hrusicích u Ševců a nejvíc si s ním rozuměl 
Pepík. Spolu se navyváděli mnoho veselých kousků a taškařic, při 
nichž nikdy nechyběli kamarádi Pašík a Bobeš. Když se Mikeš vypravil 
do světa, prožil nejedno dobrodružství na cestách a v cirkuse, kde na 
čas zakotvil. Ale všude dobře, doma nejlíp, a tak se kocourek zase 
vrátil, aby rozdával radost všem dětem. 

Vstupné: 50 Kč. Prodej vstupenek v den konání představení v IC 
Kopřivnice. 

 



 

 
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! 

 

 

 



 

 

PŘIPRAVUJEME 
 

Čtvrtek 14. února 2019 | 19.00 hodin | Velký sál KDK 

Alois a Vilém Mrštíkovi – MARYŠA 

Divadlo Petra Bezruče (Ostrava) 

Režie: Janka Ryšánek Schmiedtová 

Výprava: Lucie Labajová 

Hudba: Ivan Acher 

Dramaturgie: Kateřina Menclerová 

Úprava: Kateřina Menclerová, Janka Ryšánek Schmiedtová 

Pohybová spolupráce: Jitka Adamíková 

Hrají: Pavla Gajdošíková, Dušan Urban, Vojtěch Říha, Norbert Lichý, 
Markéta Haroková, Kateřina Krejčí, Magdaléna Tkačíková, Marcela 
Čapková, Marie Viková, Markéta Matulová 

Premiéra: 26. 1. 2018, délka představení: 2 hodiny 20 minut 

Klasické dílo českého dramatu. Tragický příběh nešťastné dívky 
donucené podlehnout společenské-mu a rodinnému nátlaku.  

Tragický příběh nešťastné dívky donucené podlehnout společenskému 
a rodinnému nátlaku zná asi každý. Co je ale na tomto příběhu 
současného? Jakým očekáváním, požadavkům a „dobrým radám“ jsme 
vystaveni my? My víme, co je pro tebe dobré, dcero naše. 

Z recenzí: 

„Pavla Gajdošíková je výborná Maryša. Zpočátku dětská, hravá, ale 
také přemýšlivá a vnitřně velmi dospělá. Režie jí hned v první scéně 
dovoluje rozverně házet po ostatních ženách přebíraný hrách. Jako 
by tím Maryša říkala: vy máte svůj život, ale já budu mít jiný. V 
prvním dialogu s otcem nevěří, že by zmínka o jejím sňatku s Vávrou  



 

 
mohla být vůbec míněna jen trochu vážně. Když zjistí, že rodiče to 
vážně myslí, na chvíli se vzbouří, ale nakonec podlehne své výchově. 
Maryšina věta „Ale bude to život k utopení,“ je v podání Pavly 
Gajdošíkové jasným odsouzením přehlížení naplňování představ o 
vlastním štěstí u každého člověka.“ 

Vstupné: I. sektor 300 Kč, II. sektor 250 Kč. Děti do 15 let, studenti 
a držitelé karty ZTP mají slevu 50 %. Předprodej vstupenek v IC 
Kopřivnice nebo online přes www.kdk.cz. Možno zakoupit také jako 
dárkový poukaz. 

 



 

 
Středa 27. února 2019 | 19.00 hodin | Velký sál KDK  

4TET 

Gentlemani v cylindrech opět připravili originální podívanou.  

Verze V., kterou připravil se 4TETem stejný tým, jako verze předešlé, 
je scénicky a obsahově úplně jiná. Co ale zůstalo, je umělecky 
plnohodnotný, precizní a přitom osobitý projev vokálního seskupení, 
který se snoubí s již pověstnou dokonalostí a profesionalitou Jiřího 
Korna. 

Úžasné vokální výkony, nepřehlédnutelný design kostýmů Marie 
Markové a Jana Boušky, překvapivě originální pojetí aranžmá a 
neotřelé harmonie Jiřího Škorpíka i temperamentní herecké až 
"taneční" výkony některých aktérů na jevišti. To vše rozhodně 
nenechá nikoho chladným a odměnou jsou jim vždy vyprodané 
koncerty s neopakovatelnou atmosférou.  

4TET: Tenor – David Uličník, baritone 1 – Jiří Korn, baritone 2 – Jiří 
Škorpík, bass – Dušan Kollár  

Vstupné: 590 Kč. Předprodej vstupenek v IC Kopřivnice nebo online 
na přes www.kdk.cz. Možno zakoupit také jako dárkový poukaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Čtvrtek 14. března 2019 – 19.00 hodin – Velký sál KDK 

Jaroslav Foglar – RYCHLÉ ŠÍPY 

Slovácké divadlo (Uherské Hradiště) 

Úprava a režie: Robert Bellan 

Dramaturgie: Ivana Bendová 

Scéna: Jaromír Pátek 

Kostýmy: Šárka Bellanová 

Hudba: Otto Kallus a výběr 

Inspice: Regina Feinbergová 

Světla: Kamil Nevřiva 

Zvuk: Michal Kedroň, dříve Ivan Vacke 

Hrají: David Vacke, Petr Čagánek (původně Otto Kallus, Miroslav 
Zavičár), Zdeněk Trčálek, Tomáš Šulaj, David Vaculík, Josef Kubáník, 
Karel Hoffmann ml. / David Macháček / Michal Zetel, Martin Vrtáček, 
Pavel Hromádka, Petr Blaha, Jiří Hejcman, Jitka Josková / Petra 
Staňková (původně Iva Bendová, Tereza Novotná-Mikšíková)  

Premiéra: 9. 10. 2000, délka představení: 2 hodiny 

Rychlé šípy se staly okamžitě po premiéře jednou z nejúspěšnějších 
komedií Slováckého divadla poslední doby. Není divu, vidět na vlastní 
oči Mirka Dušína i se svými věrnými přáteli stejně jako zrádné 
Bratrstvo kočičí pracky se stalo lákadlem nejen na domovské scéně 
Slováckého divadla, ale i mimo ni. Znalci Foglarových komiksů 
dozajista ocení půvabně zpracované příběhy pětice vzorných hochů, 
ale i dalších postav, které jako by z oka vypadly svým tištěným 
kamarádům. 

Z recenzí: 

„O co jde? No, pokud to ještě nevíte, jde o divadelní ztvárnění 
komiksových příběhů Rychlých šípů. Od založení klubu, pak o příhodu  



 

 
se slavným závodem v běhu s Černými jezdci a další. Nejsou všechny, 
jen vybrané a dramaturgicky upravené. 

O tom, že jsou Rychlé šípy z Uherského Hradiště pojem, svědčí nejen 
to, že jsou na repertoáru Slováckého divadla již sedmnáctým rokem. 
Pravidelně mívají vyprodáno, a to přitom zanedlouho odehrají 
pětistou reprízu. Jako divák se proto nutně musím ptát, co za jejich 
úspěchem stojí.   

Prostě chvílemi se prolíná ona komediálnost představení s 
komediálními situacemi vzniknuvšími na jevišti. Taková komedie na 
druhou. Jak mi sice po představení řekl jeden z herců: „Hrát si na 
desetileté kluky je trošku bizarní,“ jenže právě na oné bizarnosti je 
celé představení založeno. Tak proč ne!? 

Jinými slovy, kdyby byly bývaly Rychlé šípy z „Hradiště“ vážné, asi by 
tak dlouho na „světě“ nevydržely. Pravidelný divák se možná i proto 
ptá, čím to je, že herce představení i po těch létech, jak sami říkají, 
stále ještě baví.“ 

Vstupné: I. sektor 300 Kč, II. sektor 250 Kč. Děti do 15 let, studenti 
a držitelé karty ZTP mají slevu 50 %. Předprodej vstupenek v IC 
Kopřivnice nebo online přes www.kdk.cz. Možno zakoupit také jako 
dárkový poukaz. 

 

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... 

 



 

 
TheBackwards 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. 

 

 

Úterý 26. března 2019 | 19.00 hodin | Velký sál KDK  

HALINA PAWLOWSKÁ – CHUŤ DO ŽIVOTA 

Halina Pawlowská - je spisovatelka a scénáristka, ale i výborná 
vypravěčka. Její zájezdové pořady jsou nabité humorem a nebrání se 
ani diskuzím s přítomným publikem. Její pořady mají výborný divácký 
ohlas. 

 



 

 
Vstupné: 200 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. 

 

 

Středa 3. dubna 2019 | 19.00 hodin | Kinosál KDK  

RADIM UZEL 

Radim Uzel popisuje na svých vystoupeních nejen historky ze své 
bohaté lékařské praxe. Některé jeho pracovní zážitky coby 
gynekologa a sexuologa jsou velice pozoruhodné a zábavné. 

Vstupné: 200 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. 

 

Sobota 6. dubna 2019 | 19.00 hodin | Velký sál KDK  

BRATŘI EBENOVÉ 

Bratři Ebenové – kapela tří bratří Ebenových (Marek, Kryštof, David) a 
dalších předních českých hudebníků (Pavel Skála, Jaromír Honzák, Jiří 
Zelenka). Koncertně hrají průřez tvorbou od prvního alba Malé písně  



 

 
do tmy (1984) až po poslední Čas holin (2014), které je svým obsahem 
čím dál tím aktuálnější. 

V době vydání prvního alba „Malé písně do tmy“ (1984) působila 
kapela jako bratrské trio - Marek, Kryštof a David a byli na české 
hudební scéně svým přístupem zcela ojedinělí. Synové významného 
hudebního skladatele Petra Ebena (1929 – 2007) dostali klasické 
hudební vzdělání, zároveň však vstřebávali vlivy moderní folkové, 
jazzové a rockové muziky. Svou schopností čerpat ze všech těchto 
zdrojů a umění používat různé neobvyklé hudební nástroje, vznikl 
absolutně netradiční, na české scéně nenapodobitelný „ebenovský 
zvuk“. Navíc ve spojení s výjimečnými texty Marka byli a doposud 
jsou Bratři Ebenové na české hudební scéně jedineční! 

Vstupné: 400 Kč, balkóny 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. 

 

 



 

 
Neděle 16. června 2019 | 19.00 hodin | Velký sál KDK  

"MUZIKÁL – MOJE LÁSKA" KONCERT LEONY 
MACHÁLKOVÉ S KAPELOU 

Leona Machálková se skvělou kapelou přichází s atraktivním 
koncertním programem "MUZIKÁL – MOJE LÁSKA", ve kterém si můžete 
vychutnat ty nejkrásnější písně ze světových i českých muzikálů, ve 
kterých ztvárnila hlavní ženské role a ke kterým má silný citový 
vztah. Ke spolupráci přizvala jako hosta Radima Schwaba, se kterým 
hrála v muzikálu Monte Cristo a který momentálně září v hlavní roli 
Fantoma opery. 

Vstupné: I. sektor 450 Kč (1.-6. řada + tribuna), II. sektor 420 Kč 
(7.-14. řada + balkóny). Předprodej vstupenek od 13. 12. 2018 v IC 
Kopřivnice nebo online. Možno zakoupit 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, LatteMacchiato 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 LEDEN 

Datum 9.30 15.30 17.30 20.00 

1. ÚT DNES NEHRAJEME! 

2. ST 
  

Bohemian 
Rhapsody 
(2D, tit) 

Bohemian 
Rhapsody 
(2D, tit) 

  120 120 

3. ČT 
  Bumblebee 

(3D, dab) 
Utop se, nebo plav 

(2D, tit) 

  150 110 

4. PÁ 
  Bumblebee 

(3D, dab) 
Utop se, nebo plav 

(2D, tit) 

  150 110 

5. SO 

Sněhová královna 
v zemi zrcadel 

(2D, dab) 

Sněhová královna 
v zemi zrcadel 

(2D, dab) 

Znovu ve hře 
(2D, tit) 

Aquaman 
(3D, dab)  

130/110 130/110 120 140 

6. NE 

Sněhová královna 
v zemi zrcadel 

(2D, dab) 

Výstava:Hieronym
us Bosch a jeho 

podivuhodný svět 

Znovu ve hře 
(2D, tit) 

Aquaman 
(3D, dab) 

130/110 250/200 120 140 

7. PO 
  Znovu ve hře 

(2D, tit) 
Aquaman 
(3D, dab) 

  120 140 

8. ÚT 19.00 Filmový klub:3 dny v Quiberonu (2D, tit) 90/70 

9. ST DNES NEHRAJEME! 

10. ČT 
  Cena za štěstí 

(2D, cz) 
Záhada Silver Lake 

(2D, tit) 

  120 90 



 

 

Datum 9.30 15.30 17.30 20.00 

11. PÁ 
  Cena za štěstí 

(2D, cz) 
Záhada Silver Lake 

(2D, tit) 

  120 90 

12. SO 

Raubíř Ralf a 
internet 
(2D, dab) 

Raubíř Ralf a 
internet 
(2D, dab) 

Robin Hood 
(2D, tit) 

Toman 
(2D, cz) 

130/110 130/110 120 100 

13. NE 

Raubíř Ralf a 
internet 
(2D, dab) 

NPD: Loutkový 
svět: 

Strašfuňákovyekop
ohádky 

Robin Hood 
(2D, tit) 

Toman 
(2D, cz) 

130/110 50 120 100 

14. PO 
  Robin Hood 

(2D, tit) 
Toman 
(2D, cz) 

  120 100 

15. ÚT 19.00 Filmový klub:Soumrak (2D, tit) 90/70 

16. ST DNES NEHRAJEME! 

17. ČT 
  

Bohemian 
Rhapsody 
(2D, tit) 

Skleněný 
(2D, tit) 

  120 120 

18. PÁ 
  

Bohemian 
Rhapsody 
(2D, tit) 

Skleněný 
(2D, tit) 

  120 120 

19. SO DNES NEHRAJEME! 

20. NE 

Raubíř Ralf a 
internet 
(2D, dab) 

15:45Balet:Bajadé
ra  Kursk 

(2D, tit) 

130/110 250/200  120 

      



 

 

Datum 9.30 15.30 17.30 20.00 

21. PO 
  

Bohemian 
Rhapsody 
(2D, tit) 

Kursk 
(2D, tit) 

  120 120 

22. ÚT 16.00 Mikino: Ten kdo tě 
miloval(2D, cz) 60 19.00 Filmový klub: A 

dýchejte klidně(2D, tit) 
90/ 
70 

23. ST DNES NEHRAJEME! 

24. ČT 
  18:00Schindlerův seznam 

(2D, tit) 

  110 

25. PÁ 
  

18:00 Schindlerův seznam 
(2D, tit) 

  110 

26. SO 

Raubíř Ralf a 
internet 
(2D, dab) 

Ledová sezóna: 
Medvědi jsou zpět 

(2D, dab) 

Psí domov 
(2D, dab) 

Favoritka 
(2D, tit) 

130/110 120 130/110 120 

27. NE 

Raubíř Ralf a 
internet 
(2D, dab) 

Ledová sezóna: 
Medvědi jsou zpět 

(2D, dab) 

Psí domov 
(2D, dab) 

Favoritka  
(2D, tit) 

130/110 120 130/110 120 

28. PO 
  

Psí domov 
(2D, dab) 

Favoritka  
(2D, tit) 

  130/110 120 

29. ÚT 19.00 Filmový klub:Já, Maria Callas (2D, tit) 90/70 

30. ST DNES NEHRAJEME! 

31. ČT 
  

Žena na válečné 
stezce 

(2D, tit) 

Ženy v běhu 
(2D, cz) 

   130 



 

 

 
Čtvrtek 3. ledna 2019 – čtvrtek 31. ledna 2019 | Čítárna knihovny 
KDK 

SPOLKLA MĚ KNIHOVNA 

Městská knihovna Kopřivnice pořádá výstavu komiksů a ilustrací z 
knihy Spolkla mě knihovna spisovatelky Kláry Smolíkové a ilustrátora 
Vojtěcha Šedy. 

Výstavu je možno zhlédnout v čítárně knihovny v kulturním domě v 
běžnou otevírací dobu (Po, Út, Čt, Pá 7.30 – 18.00) 

Vstup volný. 

 



 

 

 
Čtvrtek 10. ledna 2019 | 18.00 hodin | Akademická posluchárna 
KDK 

NUMEROLOGIE 2019 

Městská knihovna Kopřivnice zve všechny zájemce na přednášku o 
numerologii. Za pomoci paní Dagmar Halotové si můžete zjistit, co 
vám letošní rok chystá a s jakou vibrací se máte naučit žít. 
Doporučujeme všem návštěvníkům vzít si tužku a papír! 

Vstup volný. 

 

Čtvrtek 24. ledna 2019 | 18.00 hodin | Akademická posluchárna 
KDK 

PAMÍRSKOU CESTOU Z KYRGYSTÁNU DO 
TÁDŽIKISTÁNU  

Městská knihovna Kopřivnice v rámci cestovatelského cyklu zve 
všechny zájemce na besedu o putování po Pamíru.  

Pamírská cesta začíná v kyrgyzském městě Oš, překonává nehostinnou 
náhorní plošinu a končí v úrodném údolí Wachan na afghánských 
hranicích. Představuje nekonečné kilometry rozbité stezky, nádherná 
horská panoramata, všudypřítomný zvířený prach a náhodná setkání s 
nomády. Údolí Wachan pak díky své odlehlosti ukazuje, jak vypadal 
Afghánistán před desetiletími bojů a násilí. Toto údolí spojující 
Střední Asii s Čínou vždy představovalo kulturní křižovatku a směsice 
kultur a náboženství tam dosud přetrvává. V okolních údolích se čas 
takřka zastavil a pohostinnost místních obyvatel dává vzpomenout na 
staré časy. Nespočet pozvání na čaj, celé dny chůze o samotě, 
stopování na prázdných cestách, řada výstředních zážitků s místními, 
ale hlavně klid a odlehlost, která se už v dnešním světě těžko hledá. 
Právě to na Pamíru obdivuje Ivan Ryška. 

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 


