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Středa 6. března 2019 | 19.00 hodin | Kinosál KDK  

Tomáš Dianiška – MOJE MALÁ ÚCHYLKA 

A studio Rubín (Praha) 

Výprava: Eva Suchánková 

Režie: Adéla Stodolová 

Hraje: Hana Vagnerová / Berenika Kohoutová, Jan Cina, Andrej 

Polák, Petr Vančura 

Premiéra: 22. 2. 2017, délka představení 60 minut bez přestávky 

Představení není vhodné pro děti do 15 let. 

„Já to neudělal, přísahám." 

Čtyři lidé jsou pozváni do luxusní rezidence a samozřejmě se stane 

vražda. A pak ještě jedna. Všichni jsou podezřelí a všichni mají 

motiv. To je nepříjemná kombinace. Doktor má rád velká ňadra, 

kouzelník říznul svou asistentku, Alfréd je hodně sprostý a Hanka má 

takovou tu poruchu, o které radši nebudeme mluvit. Detektivní 

parodie ve stylu detektivních parodií, které máme tak rádi.. 

Vstupné: 240 Kč. Abonenti Divadelního předplatného 2018|2019 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

Sobota 9. března 2019 | 20.00 hodin | Prostory KDK 

MUZIKANTSKÝ PLES 

Gangsters of Swing Orchestra • Expedice Apalucha • Místní parta • 

Muzika Petra Valy – Kosár  • Neo Chess Sunny Rock And Roll Band • 

Banda del caffe • SoundMates • DJ Tygr • DJ Radim Kapica 

Doprovodný program: Tanečně akrobatická skupina Styx • Mažoretky 

Sunny • Studio Bosky • Taneční klub Fokus 

Předprodej vstupenek V IC Kopřivnice. Volné již pouze vstupenky 

bez místenky za 250 Kč. 

 

 



 

 

Neděle 10. března 2019 |15.30 hodin| Kinosál KDK 

NEDĚLNÍ POHÁDKA PRO DĚTI 

Divadélko Koloběžka – Na návštěvě v Broučkově 

Veselá hudební pohádka o broučcích, co si na paloučku založí kapelu, 

aby přivítali jaro pěknou písničkou. K tanci a poslechu dětem zahraje 

a zazpívá mimo jiné strejček Cvrček, bratřík Tesařík, děda Chrobák a 

slečna Beruška Věruška.  

Určeno pro věkovou kategorii: 3 - 10 let. 

Délka představení: 50 minut 

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

přes www.kdk.cz.  

 



 

 

Středa 13. března 2019 | 15.00 hodin | Kinosál KDK 

MINIKOPRSTAR 2019 

Soutěžní přehlídka dětských a mladých zpěváků lidové a populární 

písně předškolního věku. 

Vstupné: 10 Kč. Prodej vstupenek v den konání akce před kinem. 

 

Čtvrtek 14. března 2019 | 10.00 hodin | Velký sál KDK  

MAXIPES FÍK   

Divadlo Krapet 

Představení z cyklu Kultura školám 2018/2019.  

Představení je vhodné pro děti od 3 let do 11 let. 

Délka představení: 60 minut 

Tatí, já byfem chtěla pfa.'' řekla Ája. Tak jí tatínek koupil psa.  

Jmenuje se Rek'' oznámil. A protože Ája neuměla říkat R, říkala mu 

Fek. 

,,To už mu můžeme říkat Fík'' řekl tatínek. 

No a tak to všechno začalo. Z malého pejska vyrostl velký pes Fík a z 

malého dobrodružství začalo velké. A že je to pes neobyčejný? No, 

který pes se dostane až do školy, kde se naučí psát a počítat? Nebo 

dojde páníčkovi pro pivo, dostane angažmá v cirkusu? Viděli jste 

někdy psa, který řídí auto? 

Dokonce se vydá do světa skoro až na kraj světa a objeví spoustu věcí 

a potká spoustu lidí a má po celém světě kamarády, protože s Fíkem 

zažije každý moc legrace.  Ale jak se říká všude dobře doma nejlíp. 

Moc rád se vrátí domů a zdají se mu velice divoké psí sny, dokonce i o 

Vánocích. Jak to všechno s Fíkem bylo? To se uvidí! Tak neváhejte a 

přijďte. Bude psina! 

 



 

 

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

Kopřivnice. 

 

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

Jaroslav Foglar – RYCHLÉ ŠÍPY 

Slovácké divadlo (Uherské Hradiště) 

Představení z cyklu Divadelní předplatné 2018/2019.  

Hrají: David Vacke, Petr Čagánek, 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  

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 

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 sleva 50 %. Předprodej vstupenek v IC 

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

dárkový poukaz.  

 

Sobota 16. března 2019 | 15.00 hodin |Velký sál KDK 

MOJE TRDLOVÁNÍ 

Taneční přehlídka dětí předškolního a mladšího školního věku. 

Vystoupení dětí z mateřských škol, doprovodný program. 

Pořádá Moje školka – www.moje-skolka.cz. 

Vstup volný. 

 



 

 

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 nejen 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.  

 



 

 

Středa 20. března 2019 | 15.00 hodin | Kinosál KDK 

SEMIFINÁLE KOPRSTAR 2019 

Vstupné: 10 Kč. Prodej vstupenek v den konání akce před kinem. 

 

Sobota 23. března 2019 | 19.00 hodin | Všechny prostory KDK 

Kopřivnický PLESK 2019 

♫ Trocha Klidu ♫ Dvě dimenze ♫ Střepy ♫ johnnythedrum.mr ♫ Dj 

Lucky boy 

Moderátor večera Honza Waclav Václavik.  

Vstupné: 180 Kč bez místenky, 200 Kč s místenkou 

Předprodej vstupenky přes www.kulturasrdcem.cz. 

 

 

 

 

http://www.kulturasrdcem.cz/


 

 

Úterý 26. března 2019 | 10.00 hodin | Velký sál KDK  

Karel Čapek – JAK SE DĚLÁ DIVADLO   

Divadlo ArtWay.cz 

Představení z cyklu Kultura školám 2018/2019.  

Hrají: Kateřina Březinová, Týna Průchová / Martina Balážová, Daniel 

Svoboda, Pavel Kryl, Karel Hartl / Štěpán Radina. 

Představení je určeno pro 2. Stupeň ZŠ i SŠ. 

Délka představení: 55 minut  

Komedie „Jak se dělá divadlo“ je divadelním zpracováním jednoho z 

fejetonů Karla Čapka s názvem „Jak se co dělá“. Svět, do kterého lidi 

zvenčí moc nevidí. Divadlo není jen svět lesku a slávy, ale častokrát 

společný zmatek plný emocí, kterého výsledek vidíme až v jeho 

závěru. Pohled do zákulisí tvorby divadelní hry, čím vším prochází, 

jaké překážky musí překonat, než přijde na svět a poprvé se představí 

divákovi – to vše je námětem divadelní komedie významného českého 

spisovatele Karla Čapka, která s humorem ukazuje praštěný divadelní 

svět, který se od dob Karla Čapka téměř nezměnil. Studentům dává 

představení možnost realistickým způsobem poznat či nahlédnout do 

světa divadla „z druhé strany“ – poznat, co obnáší práce autora, 

režiséra, herců, kostymérů ale i divadelního technika… 

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

Kopřivnice. 

 

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 

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

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

 

 

Čtvrtek 28. března 2019 | 20.00 hodin | Jeviště Velkého sálu KDK  

Pátek 29. března 2019 | 18.00 hodin | Jeviště Velkého sálu KDK 

Karel Jaromír Erben – KYTICE 

Divadelní spolek Kašpar (Divadlo v Celetné) 

Dramaturgie: Lenka Bočková 

Výprava: Radka Josková 

Režie: Jakub Špalek 

Hrají: Jan Potměšil, Jakub Špalek 

Premiéra: 21. 2. 2018, délka představení: 55 minut, představení 

nemá přestávku 

S láskou, nadšením a pokorou jsme se pustili do Erbena. Balady 

skvostného českého klasika s originálními prvky loutkového bytového 

divadla (aneb) my dva a home made pupits. 



 

 

Balady jsou tam nakonec tyto - Kytice, Svatební košile, Dceřina 

kletba, Zlatý kolovrat a Poklad. 

Vstupné: 240 Kč. Abonenti Divadelního předplatného 2018|2019 

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

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

 

Sobota 30. března 2019 | 15.30–17.30 hodin | Velký sál KDK 

MAŠKARNÍ KARNEVAL  

Balónky, bubliny, legrace sama, masky a náladu nenechte doma. 

Kejkle a soutěže, hra na veselou notu, vezmeme do kola mámu i tátu.  

Čeká nás kreativní dílnička, spousta zábavy a tance. 

Vstupné: 60 Kč. Děti do 2 let zdarma. Předprodej vstupenek od 6. 

března 2019 v IC Kopřivnice a následně online prodej. 

 

Sobota 30. března 2019 | 17.30 hodin | Kinosál KDK 

UMĚNÍ V KINĚ – OPERA – Metropolitní opera New 

York 

V. Bellini: Puritáni 

Belliniho poslední opera Puritáni je mistrovským dílem první poloviny 

19. století, překypujícím nádhernými melodiemi. Romantické drama 

vyvstává na pozadí anglické občanské války v 17. století. V hlavní 

ženské roli – Elvíry Walton vystupuje hvězda Metropolitní opery, 

vynikající Anna Netrebko, jejíž ztvárnění slavné “šílené scény” je 

famózní! 

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

a více titulů cena 200 Kč. VSTUPENKY LZE KOMBINOVAT NAPŘÍČ 

OPERNÍMI I BALETNÍMI PŘENOSY A VÝSTAVAMI. Možno zakoupit také 

jako dárkový poukaz.  



 

 

PŘIPRAVUJEME 

 
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 

sleva 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 sleva 25 %. Předprodej vstupenek v IC 

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

dárkový poukaz. 

 



 

 

Sobota 4. května 2019 | 19.00 hodin | Velký sál KDK  

MAY DAY 
Elektrïck Mann je hudební skupina z Valašského Meziříčí zpívající v 

žánru alkorap, hard-core, punk a hip-hop. Texty se zabývají kritikou 

současné společnosti za použití originálních slovních hříček a vulgarit. 

V textech je velké množství narážek na nestandardní mezilidské 

vztahy, sexuální deviace a drogovou problematiku. 

 

Morčata na útěku je brněnská hudební skupina působící od roku 

2004. Jejich tvorba spočívá v parodování známých českých i 

zahraničních populárních písniček vlastními vtipnými texty. Na 

každou nahrávku však vždy vložili i pár vlastních písní. V textech 

využívají členové skupiny hrubý jazyk včetně silně vulgárních výrazů 

jako nástroje k šokování svých posluchačů. 

 

Vypsaná fiXa je pardubická skupina mající základy v rocku, 

obohaceném o prvky jiných žánrů; sama kapela se někdy označuje za 

pop punkovou.[1] Vznikla v roce 1994 a hraje v sestavě 

Michal Mareda (Márdi) – zpěv, kytara 

Milan Kukulský (Mejla) – kytara 

Daniel Oravec (Mejn) – baskytara 

Petr Martínek (Pítrs) – bicí 

Výrazným prvkem skupiny jsou její básnické, surrealistické texty, 

které píše frontman Márdi. 

Vstupné: 333 Kč. Předprodej vstupenek v IC Kopřivnice nebo online. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

Pondělí 20. května 2019 | 19.00 hodin | Velký sál KDK 

Aldo Nicolaj – NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ 

Agentura HARLEKÝN  

hrají: Rudolf Hrušínský, Josef Carda a Jana Švandová 

režie: Jiří Menzel 

Přilepí se na vás vdaná ženská, organizuje vám život a a nakonec 

rafinovaně plánuje věci, až mrazí v zádech. Ale může to dopadnout i 

šťastně. A to právě autor moc dobře vymyslel. 

Komedie je skvělá již svým námětem a dokonalá díky mistrným 

dialogům. 

Snad jen, že povážlivé řešení manželského trojúhelníku, kde humor 

se stává černým, rozhodně není pro diváky návodem po odchodu 

z divadla k napodobení. 

Vstupné: I. sektor 380 Kč (1.–6. řada + tribuna), II. sektor 360 Kč 

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

online. 

 



 

 

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 v IC Kopřivnice nebo 

online. Možno zakoupit jako dárkový poukaz. 



 

 

 

PROGRAM KINA KOPŘIVNICE NA BŘEZEN 

 

 

 

 

Datum 9.30 15.30 17.30 20.00 

1. PÁ 
  

Bohemian 
Rhapsody 
(2D, tit) 

Všechno nejhorší 2 
(2D, tit) 

  120 120 

2. SO 

Jak vycvičit draka 
3 

(2D, dab) 

Jak vycvičit draka 
3 

(3D, dab) 

Bohemian 
Rhapsody 
(2D, tit) 

Všechno nejhorší 2 
(2D, tit) 

130/110 150/130 120 120 

3. NE 

Jak vycvičit draka 
3 

(2D, dab) 

Jak vycvičit draka 
3 

(3D, dab) 

Co jsme komu zase 
udělali? 
(2D, tit) 

Colette: Příběh 
vášně 

(2D, tit) 

130/110 150/130 120 120 

4. PO 
  

Co jsme komu zase 
udělali? 
(2D, tit) 

Colette: Příběh 
vášně 

(2D, tit) 

  120 120 

5. ÚT 19.00 Filmový klub: Dogman (2D, tit)  90/70 

6. ST DNES NEHRAJEME! 

7. ČT 
  

Ženy v běhu 
(2D, cz) 

Captain Marvel 
(2D, tit) 

  130 130 

8. PÁ 
  

Ženy v běhu 
(2D, cz) 

Captain Marvel 
(2D, tit) 

  130 130 

9. SO DNES NEHRAJEME! 

Jdete do kina?  

Nově probíhá prodej vstupenek přímo před kinosálem, a to vždy 30 

minut před představením. 
Výjimkou jsou víkendová dopolední a úterní představení, které se stále prodávají na 

pokladně v IC.  

 



 

 

Datum 9.30 15.30 17.30 20.00 

10. NE 
 

NPD: Divadélko 
Koloběžka: Na 

návštěvě v 
Broučkově 

Den pro Tibet 

 50 200 

11. PO 
  

Ženy v běhu 
(2D, cz) 

Captain Marvel 
(2D, tit) 

  130 130 

12. ÚT 19.00 Filmový klub: King skate (2D, cz) 90/70 

13. ST DNES NEHRAJEME! 

14. ČT 
  

Léto s 
gentlemanem 

(2D, cz) 

Bohemian 
Rhapsody 
(2D, tit) 

  110 120 

15. PÁ 
  

Léto s 
gentlemanem 

(2D, cz) 

Bohemian 
Rhapsody 
(2D, tit) 

  110 120 

16. SO 

Psí veličenstvo 
(2D, dab) 

J Psí veličenstvo 
(2D, dab) 

Captain Marvel 
(2D, dab) 

Skleněný potok 
(2D, dab) 

110 110 130 130 

17. NE 

Psí veličenstvo 
(2D, dab) 

Psí veličenstvo 
(2D, dab) 

Captain Marvel 
(2D, dab) 

Skleněný potok 
(2D, dab) 

110 110 130 130 

18. PO 
  

Captain Marvel 
(2D, dab) 

Skleněný potok 
(2D, dab) 

  130 130 

19. ÚT 
16.00 Mikino: Cena za štěstí (2D, 

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

90/ 
70 

20. ST DNES NEHRAJEME! 

   

   



 

 

Datum 9.30 15.30 17.30 20.00 

21. ČT 
  

Ženy v běhu 
(2D, cz) 

Pašerák 
(2D, tit) 

  130 120 

22. PÁ 
  

Ženy v běhu 
(2D, cz) 

Pašerák 
(2D, tit) 

  130 120 

23. SO 

Kouzelný park 
(2D, dab) 

Kouzelný park 
(2D, dab) 

Ženy v běhu 
(2D, cz) 

Pašerák 
(2D, tit) 

130 130 130 120 

24. NE 

Kouzelný park 
(2D, dab) 

Kouzelný park 
(2D, dab) 

LOVEní 
(2D, cz) 

Úniková hra 
(2D, tit) 

130 130 130 100 

25. PO 
  

LOVEní 
(2D, cz) 

Úniková hra 
(2D, tit) 

  130 100 

26. ÚT 19.00 Filmový klub: Yomeddine (2D, tit) 90/70 

27. ST DNES NEHRAJEME! 

28. ČT 
  

Dumbo 
(2D, dab) 

My 
(2D, tit) 

  130 120 

29. PÁ 
  

Dumbo 
(2D, dab) 

My 
(2D, tit) 

  130 120 

30. SO 

Dumbo 
(2D, dab) 

Putování se 
sobíkem 
(2D, dab) 

Opera: V. Bellini: Puritáni 

130 120 250/200 

31. NE 

Dumbo 
(2D, dab) 

Putování se 
sobíkem 
(2D, dab) 

Zraněná srdce 
(2D, tit) 

Ženy v běhu 
(2D, cz) 

130 120 120 130 



 

 

 

Pondělí 4. března 2019 | 18.00 hodin| Akademická posluchárna 

KDK 

SKANDINÁVIE A POBALTÍ  

Městská knihovna Kopřivnice v rámci cestovatelského cyklu zve 

všechny zájemce na besedu Skandinávie a Pobaltí. Pestrá projekce 

Aleny a Jirky Márových vás zavede na sever Evropy. Na expedici ujeli 

celkem deset tisíc kilometrů přes devět zemí. Vyzkoušeli cyklistiku v 

překrásných švédských lesích a viděli slavnou halu Globen. V Norsku a 

na ostrovech Lofoty si do sytosti užili jezer, fjordů, vodopádů a 

ochutnali skvělé dary moře. A ve Finsku se jim dokonce do cesty 

připletl Santa Claus. Také Pobaltí jim nabídlo mnoho krásných 

přírodních scenérií, či architektonických skvostů. V estonských 

bažinách obdivovali masožravé rostliny, v Lotyšsku našli kopii 

slavného zámku Versailles a v Litvě je okouzlili čápi a ostrovní hrad 

Trakai.  

Vstup volný. 

 



 

 

 

Pondělí 4. března – pátek 29. března 2019 | Čítárna KDK 

PRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH A ČASOPISŮ  

Městská knihovna Kopřivnice pořádá prodej vyřazených knih a 

časopisů. Prodávat se budou především knihy a časopisy vyřazené z 

fondu naší knihovny. Prodej bude v čítárně v běžnou otevírací dobu 

po celý březen (otevřeno Po, Út, Čt, Pá 7:30 - 18:00). 

Vstup volný. 

 

Středa 13. března 2019 | 9.00 hodin| Akademická posluchárna 

KDK 

NEDOVOLTE MOZKU STÁRNOUT  

Městská knihovna Kopřivnice u příležitosti Národního týdne trénování 

paměti pořádá přednášku Nedovolte mozku stárnout. Jak paměť 

funguje a jak ji trénovat poradí u příležitosti celorepublikového 

Národního týdne trénování paměti Lucie Kazlepková. Po přednášce se 

budete moci přihlásit na chystané kursy trénování paměti probíhající 

v rámci Akademie třetího věku. 

Vstup volný. 

 



 

 

 

Čtvrtek 21. března 2019 | 18.00 hodin| Akademická posluchárna 

KDK 

EPIDEMIE SVOBODY 

Městská knihovna Kopřivnice vás zve na promítání dokumentárního 

filmu z projektu Promítej i ty! 

Epidemie svobody (Režie Tereza Reichová, Hynek Reich Štětka | 

Česká republika | 2017 | 67 minut) 

Proč je v Česku očkování povinné, když ve většině zemí západní 

Evropy mají rodiče právo volby? Neočkují tu doktoři děti příliš brzy? A 

mají vůbec čeští rodiče o očkování dostatek informací? 

Dokumentaristka Tereza Reichová s manželem Hynkem Reichem 

Štětkou hledají odpovědi na tyto a mnohé další otázky. S narozením 

dcery Žofky přišly obavy o její zdraví. Mladí manželé se vyzbrojují 

kamerou a točí vše, co by mohlo ovlivnit jejich rozhodnutí, zda dceru 

očkovat, nebo ne. V diskusích s pediatry, s ministerstvem 

zdravotnictví, s kamarády, s babičkou malé Žofky i sami mezi sebou 

zjišťují, že vytvořit si na celý problém jasný a dobře podložený názor 

není zdaleka tak jednoduché.. 

Vstup volný. 

 



 

 

 

Pondělí 25. března 2019 | 18.00 hodin| Akademická posluchárna 

KDK 

KARPATSKÉ ZIMNÍ KOLOCESTY 

Městská knihovna Kopřivnice v rámci cestovatelského cyklu zve 

všechny zájemce na besedu Karpatské zimní kolocesty aneb 

Pravoslavné Vánoce na Podrusi. Rosťa Gregor vás tentokrát provede 

na kole zimními Karpatami. Zpočátku se projedeme jejich slovenskou 

částí, a pak navštívíme Karpaty ukrajinské, kde prožijeme 

řeckokatolické a pravoslavné vánoce. Dozvíme se jak na to, aby 

člověk na kole v zimě nezmrznul, přesvědčíme se o bezbřehé 

pohostinnosti obyvatel Podkarpatské Rusi. Při zpáteční cestě ze zimní 

Podrusi navštívíme nejvýchodnější cikánskou osadu na Slovensku. 

Vstup volný. 

 



 

 

 

Pondělí 4. února 2019 – pátek 29. března 2019 | Čítárna knihovny 

KDK 

ČEŠTÍ VĚDCI A JEJICH VYNÁLEZY 

Pod hlavičkou projektu Otevřená věda III Akademie věd České 

republiky vznikla výstava karikatur českých vědců a jejich 

nejslavnějších objevů. Podívali jste se někdy na věci kolem sebe a 

zamysleli se nad tím, jak vznikly a kdo je vymyslel? Pamatujete si, 

kdo první objevil všechny čtyři krevní skupiny? Uhádnete, v čem 

spočívají zákony dědičnosti? Víte, k čemu slouží lodní šroub? Znáte 

toho, kdo se skrývá za objevem měkkých kontaktních čoček? Za všemi 

těmito objevy a vynálezy stojí právě čeští vědci, o kterých jste možná 

ještě v životě neslyšeli. Přitom většinu jejich skvělých objevů a 

vynálezů používáme dodnes. Poznejte naše vědce a jejich vynálezy! 

Výstavu je možno zhlédnout v čítárně knihovny v kulturním domě v 

běžnou otevírací dobu (Po, Út, Čt, Pá 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.  

  

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 


