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01 sobota

Zeffirelliho opulentní inscenace Pucciniho poslední opery je jedním 
z nejoblíbenějších diváckých kusů na repertoáru Metropolitní opery. 
Maria Guleghina se představí v titulní roli kruté čínské princezny, 
jejíž nenávist vůči mužům je tak silná, že všechny nápadníky, 
kteří neuhodnou její hádanku, nechává bez milosti popravit. 
Neznámého prince Calafa, který si nakonec získá její srdce a 
mezi jehož slavné árie patří i úchvatná „Nessun dorma“, 
zpívá Marcello Giordani.

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.

TURANDOT
Giacomo Puccini

17.30 hodin / Kinosál KDK
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08 sobota

22. ročník Memoriálu Petra Douska. 
Pořádá AZP smíšená organizace Kopřivnice ve spolupráci 
s Kulturním domem Kopřivnice. 
V podvečer se uskuteční Galavečer, kde budou vyhlášeny výsledky.
Vstup volný.

SPORTOVNÍ HRY 
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ A DOSPĚLÝCH

08.30 hodin /  Prostranství před KDK
18.30 hodin /  Velký sál KDK

KULTURA

ČERVEN WWW.KDK.CZ
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15 sobota

O tom, jak si hrát s Michalem podle návodu.
Michal umí běhat, umí stát, umí mluvit i tancovat. Kouzelný Michal 
je první hračkou na světě, která si může vybrat, kdo si s ní bude hrát! 
Nebudeš to právě ty? Michal naučí děti pořádku ve svých hračkách. 
Bez dětí to ale nejde a tak jsou od začátku až do konce aktivně 
zapojeny do magické hry s rekvizitami vyrobenými nejen 
ze samolepicí pásky. Aby si Michal mohl s dětmi hrát, ještě než vyrazí 
na hřiště, musí se převléknout do tepláků a trička, 
ani to u Michala ale není jen tak! Když to všechno 
s pomocí dětí zvládne, začne hraní, vrtění a řádění!
Přijďte si hrát! Michal bude Vaší hračkou!
Pořad trvá hodinu bez přestávky.

Vstupné 200 Kč. Dítě ve věku 1–2 let (včetně) v doprovodu 
2 platících ZDARMA (na klíně rodičů).
Předprodej vstupenek v Informačním centru Kopřivnice a online.

KOUZELNÁ ŠKOLKA
Michal na hraní

10.00 hodin / Velký sál KDK 
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16 neděle

Divadlo LOKVAR
Tři pohádky podle stejnojmenné knížky. První pohádka vypráví o tom, 
jak se tatínek a maminka seznámili. Ve druhé se dovídají, že v domě, 
ve kterém bydlí, straší a ve třetí onemocní dítě. Hrají dva herci, živě, 
s velkými i malými loutkami a v bohaté výpravě, kde je drak lidožrout, 
radnice, město, domov, sklep, strašidla i sousedé. A taky dva psi.
A všechno je to o tom, že se tatínek a maminka mají rádi. 
I jejich děti, bratr se sestrou, drží spolu, přestože se někdy hádají 
a perou. A jedině tak se podaří všechna strašidla, nemoci 
a draky překonat.
Určeno pro věkovou kategorii 3–100 let.
Délka představení 60 minut.

Vstupné 60 Kč. 
Předprodej vstupenek v IC Kopřivnice nebo online přes www.kdk.cz.

TATÍNEK NENÍ K ZAHOZENÍ

09.30 hodin / Kinosál KDK 
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16 neděle

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.

LEONA MACHÁLKOVÁ

19.00 hodin / Velký sál KDK 
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20 čtvrtek

BuranTeatr (Brno)
Adaptace světoznámého příběhu. Alenka následuje Bílého Králíka 
do říše znaků, ve které nic není tak, jak by mělo být. 
Obrovská housenka se jí ptá, kdo je. Alenka nedokáže odpovědět, 
protože se sama před chvílí několikrát proměnila. A co se stane, 
až potká kočičí škleb, dá si čaj s Kloboučníkem a se Zajícem 
nebo pokoří slavného Žvahlava? Zjistí, kým skutečně je...?

hrají: Hrají: Alžběta Vaculčiaková, Veronika Mikulová a další
režie: Gabriela Ženatá

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

ALENKA V ŘÍŠI ZNAKŮ
Lewis Carroll, Sabina Machačová  

19.00 hodin / Velký sál KDK 
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21 pátek

Živá hudba pro širokou veřejnost.

Dopolední část: 9.00–11.30 hodin
Vystoupení sborů místních základních škol, kapely a sborů.

Odpolední část: 
17.00 - RukyNaDudy
Kapela RukyNaDudy z Frenštátu pod Radhoštěm hraje od roku 2004 
archaickou podobu tradiční hudby tzv. Hukvaldských Beskyd. 
Její hudební instrumentář zahrnuje zde dnes málo užívané 
či zcela zapomenuté hudební nástroje jako koncovka, fujarka, 
pastýřská píšťala, salašovka, ochlebky, gajdy, malý cimbál. 
Jednotlivé nástrojové sestavy, které kapela RukyNaDudy 
ve své produkci využívá, mají své předlohy v reálných podobách 
známých z minulosti či z dalších karpatských regionů 
a styly hry se pohybují mezi póly archaické rekonstrukce a world music. 
Repertoár kapely RukyNaDudy obsahuje neznámé či málo hrané písně 
a stejně tak i nově vytvořené písně na základě zdejších idiomů.

 

19.00 - Vladivojna La Chia 
Česká skladatelka, zpěvačka, textařka, producentka a výtvarnice. 
Narodila se v roce 1983 v Ostravě. K hudbě se dostala už jako dítě 
prostřednictvím kreseb, ve kterých znázorňovala své smyšlené kapely 

EVROPSKÝ SVÁTEK HUDBY
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Prostranství před KDK 

a skládala jim fiktivní písničky. První kapelu založila se svým kamarádem 
v devíti letech. V roce 2011 Vladivojna napsala hudbu k filmu 
Jana Hřebejka Nevinnost, za kterou byla nominovaná na Českého lva 
a Ceny české filmové kritiky. V roce 2017 natočila hudbu pro film 
režisérky Marty Novákové 8 Hlav šílenství, který vypráví příběh 
ruské básnířky Anny Barkovové a vyšlo také stejnojmenné 
písničkové album s hosty.

21.00 - Kamil Střihavka & LEADERS! 
Známý český rockový a muzikálový zpěvák je v současnosti frontmanem 
kapely Kamil Střihavka & Leaders!. 
V roce 1986 začal zpívat s power metalovou skupinou Motorband. 
Později přešel od power metalu k hard rocku. Vystupoval také 
v triu BSP (Balage, Střihavka, Pavlíček). Účinkoval i v české adaptaci 
rockové opery Jesus Christ Superstar v pražském divadle Spirála, 
kde ztvárnil od roku 1994 do roku 1998 ve stovkách repríz Ježíše. 
Mezi jeho další muzikály patří například Johanka z Arku 
v pražském divadle Ta Fantastika, či Excalibur. Je členem 
RockOpery Praha, kde vystupuje v rockové opeře Oidipus Tyranus, 
první české metalové opeře 7 proti Thébám.

Vstup volný.
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01 sobota
17.30 Giacomo Puccini: Turandot (viz. strana 01)
02 neděle
17.30 Šprtky to chtěj taky (2D, tit), 120 Kč
20.00 Rocketman (2D, tit), 130 Kč
03 pondělí
08.30 ZŠ: Čertí brko (2D, cz), 60 Kč
13.30 Bijásek: Psí domov (2D, dab), 35–60 Kč
17.30 Šprtky to chtěj taky (2D, tit), 120 Kč
20.00 Rocketman (2D, tit), 130 Kč
04 úterý
19.00 Filmový klub: Humorista (2D, tit), 70–90 Kč
06 čtvrtek
17.30 Psí poslání 2 (2D, tit), 110–130 Kč
20.00 X-Men: Dark Phoenix (2D, tit), 130 Kč
07 pátek
17.30 Psí poslání 2 (2D, tit), 110–130 Kč
20.00 X-Men: Dark Phoenix (2D, tit), 130 Kč
08 sobota
08.30 Psí poslání (2D, dab), 110–130 Kč
15.30 V oblacích (2D,dab), 120 Kč
17.30 Psí poslání 2 (2D, tit), 110–130 Kč
20.00 X-Men: Dark Phoenix (2D, tit), 130 Kč
09 neděle
08.30 Psí poslání (2D, dab), 110–130 Kč
15.30 V oblacích (2D,dab), 120 Kč
17.30 X-Men: Dark Phoenix (3D, dab), 150 Kč
20.00 Máma (2D, tit), 120 Kč
10 pondělí
09.30 Deváté Kokino, 30 Kč
17.30 X-Men: Dark Phoenix (3D, dab), 150 Kč
20.00 Máma (2D, tit), 120 Kč

PROGRAM KINA KOPŘIVNICE NA ČERVEN

KINO
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11 úterý 
19.00 Filmový klub: Milost (2D, tit), 70–90 Kč
13 čtvrtek
17.30 Aladin (2D, dab), 120 Kč
20.00 Muži v černém: Globální hrozba (2D, tit), 130 Kč
14 pátek
17.30 Aladin (2D, dab), 120 Kč
20.00 Muži v černém: Globální hrozba (2D, tit), 130 Kč
15 sobota
09.30 Psí poslání 2 (2D, dab), 110–130 Kč
15.30 Psí poslání 2 (2D, dab), 110–130 Kč
17.30 Aladin (2D, dab), 120 Kč
20.00 Muži v černém: Globální hrozba (2D, tit), 130 Kč
16 neděle
15.30 Psí poslání 2 (2D, dab), 110–130 Kč
17.30 Rodiče na tahu (2D, tit), 120 Kč
20.00 X-Men: Dark Phoenix, (2D, dab), 130 Kč
17 pondělí
09.30 Deváté Kokino, 30 Kč
17.30 Rodiče na tahu (2D, tit), 120 Kč
20.00 X-Men: Dark Phoenix, (2D, dab), 130 Kč
18 úterý
16.00 Mikino: Ženy v běhu (2D, cz), 60 Kč
19.00 Filmový klub: Free Solo (2D, tit), 70–90 Kč
20 čtvrtek
17.30 Podfukářky (2D, tit), 120 Kč
20.00 Godzilla II Král monster (2D, tit), 120 Kč
21 pátek
17.30 Podfukářky (2D, tit), 120 Kč
20.00 Godzilla II Král monster (2D, tit), 120 Kč
22 sobota
09.30 Tajný život mazlíčků 2 (2D, dab), 110–130 Kč
15.30 Tajný život mazlíčků 2 (2D, dab), 110–130 Kč
17.30 Podfukářky (2D, tit), 120 Kč
20.00 Godzilla II Král monster (2D, tit), 120 Kč
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23 neděle
09.30 Tajný život mazlíčků 2 (2D, dab), 110–130 Kč
15.30 Tajný život mazlíčků 2 (2D, dab), 110–130 Kč
17.30 Muži v černém: Globální hrozba (2D, dab), 130 Kč
20.00 Brankář (2D, tit), 90 Kč
24 pondělí
17.30 Muži v černém: Globální hrozba (2D, dab), 130 Kč
20.00 Brankář (2D, tit), 90 Kč
25 úterý
19.00 Filmový klub: Beats (2D, tit), 80–100 Kč
27 čtvrtek
17.30 Yesterday (2D, tit), 130 Kč
20.00 Annabelle (2D, tit), 130 Kč
28 pátek
17.30 Yesterday (2D, tit), 130 Kč
20.00 Annabelle (2D, tit), 130 Kč
29 sobota
09.30 Tajný život mazlíčků (2D, dab), 110–130 Kč
15.30 Tajný život mazlíčků (3D, dab), 130–150 Kč
17.30 Podfukářky (2D, tit), 120 Kč
20.00 Yesterday (2D, tit), 130 Kč
30 neděle
09.30 Tajný život mazlíčků (2D, dab), 110–130 Kč
15.30 Tajný život mazlíčků (3D, dab), 130–150 Kč
17.30 Podfukářky (2D, tit), 120 Kč
20.00 Yesterday (2D, tit), 130 Kč
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KNIHOVNA

12 středa

Městská knihovna Kopřivnice v rámci projektu Bookstart, 
S knížkou do života, zve všechny rodiče dětí do pěti let na přednášku 
o logopedii. Mgr. Petra Sztuchlíková, klinická logopedka, Vám odpoví 
mimo jiné na otázky: Jak podporovat řečový vývoj svého dítěte? 
Ještě nemluví? A je to ještě v pořádku? 
Kdy a jak objednat dítě na logopedii?
Vstup volný.

LOGOPEDIE

09.30 hodin / Dětské oddělení knihovny KDK 

01 sobotaod do 28 pátek

Výstava představí pět charitativních projektů, které proběhly 
v naší knihovně od roku 2016 do současnosti. 
Výstavu je možno zhlédnout v čítárně knihovny v kulturním domě 
v běžnou otevírací dobu. Výstava se koná od 16. května 2019.
Vstup volný.

DĚLÁME NĚCO PRO DRUHÉ

Otevřeno Po, Út, Čt, Pá 07.30–18.00 / Čítárna KDK 
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PŘIPRAVUJEME:

MILAN PEROUTKA A PERUTĚ
Poprockový koncert v rámci prázdninového projektu “Někdo ven?”. 
Vstup volný.

23. srpenpátek

BARTOLOMĚJSKÝ VEČER
Představí se kapely K.I.S., Pekař, David Kraus s kapelou a Sto zvířat.
Vstup volný.

24. srpensobota

SVATOVÁCLAVSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL
Maďarský hudební temperament
Zazní skladby Bacha, Telemanna a Faurého v podání maďarského  
dechového kvinteta In Medias Brass.
Vstupné od 50 Kč.

pondělí 16. září

DVA NAHATÝ CHLAPI
A.Production
Bláznivá komedie kontroverzního francouzského autora, která 
v současné době slaví v Paříži velké úspěchy. Seriózní advokát, 
věrný manžel a otec dvou dětí, se jednoho dne probudí nahý v posteli 
se svým kolegou z práce. Ani jeden netuší, jak se do této situace dostali. 
Manželka jednoho z nich však vymyslí způsob, jak zjistit pravdu. 
Ale ta je, jak se nakonec ukáže, opravdové pravdě hodně vzdálená. 
Vstupné od 380 Kč.

17. záříúterý

KULTURA
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KULTURA

VÁCLAV NECKÁŘ A BACILY
„Příběhy, písně, balady“
Koncert české hudební legendy.
Vstupné od 470 Kč.

19. říjensobota

TURECKÁ KAVÁRNA
Agentura HARLEKÝN
Tři komické skoro detektivky z Paříže. Ať už patří na stranu dobra 
či zločinu, postavy jsou plné humoru a člověčenství 
a záměr autora jasný - pobavit diváka a dát mu zajímavou pointu.
Vstupné od 360 Kč.

20. říjenneděle

VANDRÁCI VAGAMUNDOS
Cestopisný večer s Pavlem Liškou a Honzou Révaiem, 
kteří na své přednášce představí i to, co se nevešlo do jejich 
cestovatelsko zábavného pořadu. Nejdřív byli viděni v Panamě, 
pak mířili do džunglí Kostariky, vandrovali po velké Nikaragui, 
přes varování projeli Honduras, pak i zemi plnou vulkánů El Salvádor, 
nádhernou Guatemalu, maličké Belize a obrovské Mexiko.
Čas bude i na dotazy diváků a autogramiádu!
Vstupné 300 Kč.

30. říjenstředa
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ZŮSTANE TO MEZI NÁMI
Agentura ŽIDEK
Setkání s Evou Holubovou a Bobem Kleplem je úsměvné, někdy možná 
i trochu hořké. Nicméně zaručuje velmi osobitou talk show.
Vstupné od 310 Kč.

04. listopadpondělí

MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD
Komediální archetyp hravého lháře, který se dokáže vykroutit 
i ze zdánlivě bezvýchodných situací a vymýšlí si s takovou intenzitou, 
jako by to byl skutečně zažil, migruje světovou dramatikou od antiky 
přes Alarcóna, Corneille, Goldoniho až právě po Érica Assouse, 
který svou inteligentní a důvtipnou komedii Můj nejlepší kamarád 
napsal v roce 2011. 
Hrají Aleš Háma, Tereza Kostková, Nela Boudová a další.
Vstupné od 360 Kč.

10. prosinecúterý

JANEK LEDECKÝ
Vánoční turné 2019
Koncert populárního českého zpěváka.
Vstupné od 520 Kč.

28. prosinecsobota
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Pokladna kina a kulturního domu

Rezervace a prodej vstupenek na kulturní akce a do kina
probíhá v informačním centru v přízemí KDK.

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 minut před začátkem představení. 

Kontakt:    556 821 600, 774 668 001,
      ic@koprivnice.cz

Chcete-li dostávat Kulturní program elektronicky,
napište nám na info@kdk.cz 

Poskytované služby INFOCENTRA 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

ČERVEN WWW.KDK.CZ

INFOCENTRUM
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