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Cyklistický závod pro děti do 16 let.
Další ročník cyklistického závodu pro děti se jako každý rok tak i letos 
pojede ve skautském centru Vanaivan v Kopřivnici. Registrace budou 
probíhat pomocí webového formuláře. Registrace bude ovšem možná 
i na místě v den závodu od 13:00 do 15:00. 
Podmínky účasti: všechny děti smí startovat se souhlasem rodičů. 
Musí dodržovat pravidla závodu, mít ochranou přilbu 
a kolo v dobrém stavu. Všichni závodníci jedou na vlastní nebezpečí. 
Více informací na www.skikoprivnice.cz.
Startovné 80 Kč (pro přihlášené do 10. 6.), na místě 100 Kč.
Pořádá Ski klub Kopřivnice, z.s.
 

DRTÍK

Živá hudba pro širokou veřejnost, která se v jeden den koná 
po celé Evropě. Program je rozdělen na dopolední a odpolední část. 
V 9.00 hodin jej zahájí zpěváci, sbory a kapely místních základních škol 
pod vedením paní Evy Nedjalkové. 
Pro malé návštěvníky bude připravena skákací atrakce a tvořivý koutek. 
Na akci nebudou chybět stánky s občerstvením, cocktailový bar, 
cukrová vata apod. Odpolední část začne od 17.00 hodin. 

17.00 RukyNaDudy
Kapela RukyNaDudy z Frenštátu pod Radhoštěm hraje od roku 2004 
archaickou podobu tradiční hudby tzv. Hukvaldských Beskyd. 
Repertoár kapely RukyNaDudy obsahuje neznámé či málo hrané písně 
a stejně tak i nově vytvořené písně na základě zdejších idiomů.

EVROPSKÝ SVÁTEK HUDBY

15. červensobota

13.00 — 15.00 hodin / Skautské centrum Vanaivan

21. červenpátek
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Akce s názvem Od jamky k jamce aneb Turnaj v minigolfu  spadá 
do celoročního programu Aktivní senior 2019. Hrát se bude v prostoru 
hřiště minigolfu v Kopřivnici. Neseďte doma a přijďte si zahrát 
a pobavit se. Čeká na vás příjemně strávené dopoledne, 
ceny pro nejlepší hráče a také drobné občerstvení.
Vstup volný.
Pořádá město Kopřivnice.

OD JAMKY K JAMCE

08.30 hodin / Hřiště minigolfu v areálu koupaliště 

WWW.KDK.CZ

09.00 — 11.30 / Prostranství před KDK 
17.00 / Prostranství před KDK 

26. červenstředa

KOPŘIVNICKÁ JÍZDA

19.00 Vladivojna La Chia
Česká skladatelka, zpěvačka, textařka, producentka a výtvarnice. 
K hudbě se dostala už jako dítě prostřednictvím kreseb, ve kterých 
znázorňovala své smyšlené kapely a skládala jim fiktivní písničky. 
V roce 2011 Vladivojna napsala hudbu k filmu Jana Hřebejka Nevinnost, 
za kterou byla nominovaná na Českého lva a Ceny české filmové kritiky. 

21.00  Kamil Střihavka & Leaders!
Kamil Střihavka od listopadu 2010 vystupuje v Hudebním divadle Karlín 
v dalším uvedení rockové opery Jesus Christ Superstar. 
Je členem RockOpery Praha, kde vystupuje 
v rockové opeře Oidipus Tyranus (1. díl antického cyklu), 
první české metalové opeře 7 proti Thébám (2. díl antického cyklu), 
rockové opeře Romeo & Julie. V roce 2015 vstoupil také 
do rockové opery Faust. Na muzikálových scénách je k vidění 
v inscenacích Kapka medu pro Verunku, Johanka z Arku a Robin Hood.
Za nepříznivého počasí se akce přesouvá do kulturního domu!

Vstup volný.
Pořádá Kulturní dům Kopřivnice.
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Sbírej náramky a užij si léto! 
Prázdninový projekt pro kopřivnickou mládež, pro všechny, 
kteří chtějí něco prima zažít. Na akci bude zřízeno osm stanovišť 
s osmi aktivitami. Účastníci budou procházet jednotlivými stanovišti 
a sbírat body. Po absolvování všech stanovišť budou návštěvníci hledat 
ukrytý poklad. Sbírání bodů nebude povinné, jednotlivá stanoviště 
budou volně přístupná. 
Devět prázdninových čtvrtků a jeden srpnový pátek = 10 akcí = 10 náramků. 

Účast na akcích je zdarma, s výjimkou „výjezdové“ akce do aquaparku. 

Nenuď se doma, přijď na akce, sbírej náramky s logem a za 5 různých se staň 

na konci prázdnin VIP hostem na koncertě Milana Peroutky a kapely Perutě!!! 

Všechny podrobné informace na www.facebook.com/nekdoven.

Vstup volný.
Pořádá město Kopřivnice a kopřivnické spolky.

NĚKDO VEN? Warm Up

16.00 — 19.00 hodin / Sad Dr. Edvarda Beneše

4. červenecčtvrtek

VERNISÁŽ VÝSTAVY.
Charta 77, pojmenovaná podle dokumentu Prohlášení Charty 77
 z 1. ledna 1977, představovala občanskou iniciativu kritizující 
komunistický režim za nedodržování lidských a občanských práv. 
Výstava se realizuje jako součást připomínky výročí sametové revoluce, 
která znamenala pád komunismu v naší zemi. Po vernisáži 
bude následovat beseda s chartistou Ing. Tomášem Hradílkem.
Vstup volný. 
Pořádá město Kopřivnice.

Nemohli jsme mlčet, Lidé Charty 77

17.00 hodin / Vestibul radnice Města Kopřivnice

1. červenecpondělí
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PROMENÁDNÍ KONCERT.
První z několika promenádních koncertů pod širým nebem 
v příjemném prostředí parku. 
Autorská tvorba, syrová lyrika, punková komika, akustická divočina. 
Od intimních poloh až k indie-kytarovým hopsačkám. 
V případě nepřízivého počasí se program přesouvá do Ringhofferovy vily nebo KDK.

Vstup volný. 
Pořádá Kulturní dům Kopřivnice.

COMAR IN THE CUBE

18.00 hodin / Sad Dr. Edvarda Beneše

7. červenecneděle

Sbírej náramky a užij si léto! Prázdninový projekt pro kopřivnickou 
mládež, pro všechny, kteří chtějí něco prima zažít. Turnaj v dodgeballu 
v centru města. Hrát se bude na dvou hřištích. Pro doplnění programu 
budou připraveny doprovodné aktivity: sestřelování kuželů, 
střelba na terče, střelba na přesnost, turnaj jeden na jednoho, 
hod na rychlost a další. Hrajeme o ceny.
Devět prázdninových čtvrtků a jeden srpnový pátek = 10 akcí = 10 náramků. 

Účast na akcích je zdarma, s výjimkou „výjezdové“ akce do aquaparku. 

Nenuď se doma, přijď na akce, sbírej náramky s logem a za 5 různých se staň 

na konci prázdnin VIP hostem na koncertě Milana Peroutky a kapely Perutě!!! 

Všechny podrobné informace na www.facebook.com/nekdoven.

Vstup volný.
Pořádá město Kopřivnice a kopřivnické spolky.

NĚKDO VEN? Jdeme ven! DODGEBALL

16.00 — 20.00 hodin / Prostranství před KDK

11. červenecčtvrtek
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Drtič není závod, Drtič je poloorientační nezávodní hobby mtb maratón. 
Maratónem je svou délkou a náročností. Jinak je to vlastně celodenní 
"pohodová" vyjížďka ve volné přírodě. Je vhodný pro všechny bikery, 
kteří se rádi vydají do větších kopců, jedou pro radost z projeté trasy, 
z celodenní projížďky. Smyslem této akce je to, abychom se společně 
projeli po pěkné beskydské krajině. Na Drtiči oceníte také
variabilnost trasy. 
Více informací na www.drticbike.cz/drtic.
Prezentace, start a cíl se uskuteční na letním stadióně Kopřivnice.

Pořádá CykloArt bike klub a MTB Beskydy.

KOPŘIVNICKÝ DRTIČ

od 06.00 hodin / Letní stadión Kopřivnice

13. červenecsobota

PROMENÁDNÍ KONCERT.
Druhý z několika promenádních koncertů pod širým nebem 
v příjemném prostředí parku. 
Nová cover kapela z Moravskoslezského kraje v čele 
s okouzlující zpěvačkou Annou Klečkovou má v repertoáru moderní 
popové a rockové písničky, které hraje s nadhledem, lehkostí a energií.
V případě nepřízivého počasí se program přesouvá do Ringhofferovy vily nebo KDK.

Vstup volný.
Pořádá Kulturní dům Kopřivnice.

ANTONIO

18.00 hodin / Sad Dr. Edvarda Beneše

14. červenecneděle
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Sbírej náramky a užij si léto! Prázdninový projekt pro kopřivnickou 
mládež, pro všechny, kteří chtějí něco prima zažít. Návštěvníky čeká 
základní volejbalová příprava, kondiční příprava a volejbalový turnaj 
tříčlenných družstev o ceny. 
Moderovat bude extraligový trenér VK Ostrava Jaroslav Nekola. 
Devět prázdninových čtvrtků a jeden srpnový pátek = 10 akcí = 10 náramků. 

Účast na akcích je zdarma, s výjimkou „výjezdové“ akce do aquaparku. 

Nenuď se doma, přijď na akce, sbírej náramky s logem a za 5 různých se staň 

na konci prázdnin VIP hostem na koncertě Milana Peroutky a kapely Perutě!!! 

Všechny podrobné informace na www.facebook.com/nekdoven.

Vstup volný.
Pořádá město Kopřivnice a kopřivnické spolky.

NĚKDO VEN? Přijď se bavit volejbalem

16.00 — 19.00 hodin / Volejbalové kurty na ul. Husově

18. červenecčtvrtek

PROMENÁDNÍ KONCERT.
Třetí z několika promenádních koncertů pod širým nebem v příjemném 
prostředí parku. Akuma zahraje výhradně písničky, které byly největšími 
hity v 60. až 70. letech. Studentský soubor z frýdeckého gymnázia vznikl 
na začátku 60. let. 
Znovuzrození se kapela dočkala v roce 2013, dala dohromady kompletní 
rytmiku, saxofon, trubku a zpěváka. Při prvním vystoupení sklidila 
ohromný úspěch a dočkala se dalších vyprodaných koncertů.
V případě nepřízivého počasí se program přesouvá do Ringhofferovy vily nebo KDK.

Vstup volný.
Pořádá Kulturní dům Kopřivnice.

AKUMA

18.00 hodin / Sad Dr. Edvarda Beneše

21. červenecneděle
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Sbírej náramky a užij si léto! Prázdninový projekt pro kopřivnickou 
mládež, pro všechny, kteří chtějí něco prima zažít. Návštěvníky čeká 
plné koupaliště atrakcí a soutěží. Akci zakončí diskotéka.
Devět prázdninových čtvrtků a jeden srpnový pátek = 10 akcí = 10 náramků. 

Účast na akcích je zdarma, s výjimkou „výjezdové“ akce do aquaparku. 

Nenuď se doma, přijď na akce, sbírej náramky s logem a za 5 různých se staň 

na konci prázdnin VIP hostem na koncertě Milana Peroutky a kapely Perutě!!! 

Všechny podrobné informace na www.facebook.com/nekdoven.

Vstup volný.
Pořádá město Kopřivnice a kopřivnické spolky.

NĚKDO VEN? Super den u vody

15.00 — 18.00 hodin / Koupaliště Kopřivnice

25. červenecčtvrtek

PROMENÁDNÍ KONCERT.
Čtvrtý z několika promenádních koncertů pod širým nebem 
v příjemném prostředí parku. 
Muzikanti z Těšína a jeho širokého okolí hrající jazz od dixielandu 
po modernu.
V případě nepřízivého počasí se program přesouvá do Ringhofferovy vily nebo KDK.

Vstup volný.
Pořádá Kulturní dům Kopřivnice.

SILESIAN DIXIE BAND

18.00 hodin / Sad Dr. Edvarda Beneše

28. červenecneděle
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Sbírej náramky a užij si léto! Prázdninový projekt pro kopřivnickou 
mládež, pro všechny, kteří chtějí něco prima zažít. V parku bude 
připraveno pětijamkové discgolfové hřiště. V rámci akce proběhnou 
tři soutěže a soutěž v discgolfu dvojic tzv. doubles a speed discgolf 
o discgofové disky a diplomy. 
Devět prázdninových čtvrtků a jeden srpnový pátek = 10 akcí = 10 náramků. 

Účast na akcích je zdarma, s výjimkou „výjezdové“ akce do aquaparku. 

Nenuď se doma, přijď na akce, sbírej náramky s logem a za 5 různých se staň 

na konci prázdnin VIP hostem na koncertě Milana Peroutky a kapely Perutě!!! 

Všechny podrobné informace na www.facebook.com/nekdoven.

Vstup volný.
Pořádá město Kopřivnice a kopřivnické spolky.

NĚKDO VEN? Discgolfový dýchánek

15.00 — 19.00 hodin / Sad Dr. Edvarda Beneše

1. srpenčtvrtek

PROMENÁDNÍ KONCERT.
Pátý z několika promenádních koncertů pod širým nebem 
v příjemném prostředí parku. 
Kapela hraje od roku 2000. Svůj styl snažící se hledat skrz spojení 
především rocku, popu v návaznosti na blues nazývají bluesbeat.
V případě nepřízivého počasí se program přesouvá do Ringhofferovy vily nebo KDK.

Vstup volný.
Pořádá Kulturní dům Kopřivnice.

EXPEDICE APALUCHA

18.00 hodin / Sad Dr. Edvarda Beneše

4. srpenneděle
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Sbírej náramky a užij si léto! Prázdninový projekt pro kopřivnickou 
mládež, pro všechny, kteří chtějí něco prima zažít. Akce je určena 
pro 4 — 6členné týmy dětí. Při vstupu do areálu účastníci obdrží informace, 
co je jejich úkolem a jak jej mohou splnit. V areálu VANAIVANU bude 
připraveno 8 — 10 stanovišť s různými disciplínami a úkoly 
a to nejen v lanovém centru.
Devět prázdninových čtvrtků a jeden srpnový pátek = 10 akcí = 10 náramků. 

Účast na akcích je zdarma, s výjimkou „výjezdové“ akce do aquaparku. 

Nenuď se doma, přijď na akce, sbírej náramky s logem a za 5 různých se staň 

na konci prázdnin VIP hostem na koncertě Milana Peroutky a kapely Perutě!!! 

Všechny podrobné informace na www.facebook.com/nekdoven.

Vstup volný.
Pořádá město Kopřivnice a kopřivnické spolky.

NĚKDO VEN? Po stopách Jacquesa  Balmata

15.00 — 18.00 hodin / Skautské centrum Vanaivan

8. srpenčtvrtek

V srpnu Kino Kopřivnice opět představí na louce u letního koupaliště 
pod širým nebem 13 snímků. Nebudou chybět zahraniční trháky, 
ani česká produkce. 
I letošní ročník nese název Letní kino BIKINO "na zelené dece". 
Po loňském úspěchu se letos vracíme s partou RecyKruu 
a kino povedeme v ekologickém duchu. 
V případě nepříznivého počasí program zrušen. 

Podrobnější informace na samostatných programech.

Vstupné 60 Kč.
Pořádá Kulturní dům Kopřivnice.

LETNÍ KINO BIKINO

20.45 hodin / Louka u letního koupaliště
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Avizované tituly se mohou měnit.

čtvrtek 8. srpen
20.45 hodin PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

pátek 9. srpen
20.45 hodin

pátek 9. srpen
23.15 hodin

sobota 10. srpen
20.45 hodin

neděle 11. srpen
20.45 hodin

pondělí 12. srpen
20.45 hodin

úterý 13. srpen
20.45 hodin

středa 14. srpen
20.45 hodin

čtvrtek 15. srpen
20.45 hodin

pátek 16. srpen
20.45 hodin

pátek 16. srpen
23.15 hodin

sobota 17. srpen
20.45 hodin

neděle 18. srpen
20.45 hodin

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2

ŘBITOV ZVÍŘÁTEK

TOMAN

BOHEMIAN RHAPSODY

NEŽ PŘIJDE POTOPA JE S NÁMI KONEC

ZLATÝ PODRAZ

ŽENY V BĚHU

TERORISTKA

TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK

ANNABELLE 3

LOVEní

LVÍ KRÁL
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Sbírej náramky a užij si léto! Prázdninový projekt pro kopřivnickou 
mládež, pro všechny, kteří chtějí něco prima zažít. Pro návštěvníky akce 
bude připraven den plný barev. Ochutnávka tradičních i netradičních 
malířských technik. 
Na závěr akce bude účastníkům rozdána speciální barva v sáčcích 
a v jeden okamžik ji všichni nad sebou otevřou - color run. 
Devět prázdninových čtvrtků a jeden srpnový pátek = 10 akcí = 10 náramků. 

Účast na akcích je zdarma, s výjimkou „výjezdové“ akce do aquaparku. 

Nenuď se doma, přijď na akce, sbírej náramky s logem a za 5 různých se staň 

na konci prázdnin VIP hostem na koncertě Milana Peroutky a kapely Perutě!!! 

Všechny podrobné informace na www.facebook.com/nekdoven.

Vstup volný.
Pořádá město Kopřivnice a kopřivnické spolky.

NĚKDO VEN? Color day

16.00 — 19.00 hodin / Sad Dr. Edvarda Beneše

15. srpenčtvrtek

Pravidelný závěrečný táborový koncert v Kopřivnici.
Pěvecké, hudební a taneční vystoupení, 
výstava dětských výtvarných prací.
Vstup volný.
Pořádá Dům dětí a mládeže Kopřivnice.

TÁBOROVÝ KONCERT DDM

16.00 hodin / Velký sál KDK

16. srpenpátek
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Sbírej náramky a užij si léto! Prázdninový projekt pro kopřivnickou 
mládež, pro všechny, kteří chtějí něco prima zažít. 
Soutěž v atletickém pětiboji (60 m běh, 60 m překážkový běh, 
skok do dálky, hod, 600 m běh). Pro doplnění programu bude 
připravena zábavná atrakce (skákací nafukovací atrakce).
Devět prázdninových čtvrtků a jeden srpnový pátek = 10 akcí = 10 náramků. 

Účast na akcích je zdarma, s výjimkou „výjezdové“ akce do aquaparku. 

Nenuď se doma, přijď na akce, sbírej náramky s logem a za 5 různých se staň 

na konci prázdnin VIP hostem na koncertě Milana Peroutky a kapely Perutě!!! 

Všechny podrobné informace na www.facebook.com/nekdoven.

Vstup volný.
Pořádá město Kopřivnice a kopřivnické spolky.

NĚKDO VEN? Lentilkový pětiboj

15.00 — 18.00 hodin / Hřiště u ZŠ Alšova

22. srpenčtvrtek

Závěrečný koncert Milana Peroutky a jeho kapely Perutě 
k celoprázdninové akci Někdo ven?.  
Chtěli byste běhat jako vítr? Umět zmizet v úzkých uličkách, 
šplhat po zdech jako pavouk a stát se tak téměř neviditelným? 
Začněte trénovat parkour. Od 16.00 parkourové odpoledne. 
Očekávaný koncert Milana Peroutky v 18.00. Milan je frontmanem 
kapely Perutě, ve které zpívá a u jejížho zrodu v roce 2012 stál. 
Je také český herec, kterého můžete znát například 
z pořadu Tvoje tvář má známý hlas nebo Ordinace v růžové zahradě.

NĚKDO VEN? Zkus parkour
MILAN PEROUTKA A KAPELA PERUTĚ

23. srpenpátek
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16.00 hodin / Prostranství před KDK

Devět prázdninových čtvrtků a jeden srpnový pátek = 10 akcí = 10 náramků. 

Účast na akcích je zdarma, s výjimkou „výjezdové“ akce do aquaparku. 

Nenuď se doma, přijď na akce, sbírej náramky s logem a za 5 různých se staň 

na konci prázdnin VIP hostem na koncertě Milana Peroutky a kapely Perutě!!! 

Všechny podrobné informace na www.facebook.com/nekdoven.

Vstup volný.
Pořádá město Kopřivnice, kopřivnické spolky 
a Kulturní dům Kopřivnice.

Dobové stánky - Ručně vyráběné šperky, výrobky ze dřeva, keramika, 
přírodní kosmetika, textilní dekorace a ručně šité oblečení, pískování 
a další hand made výrobky. O příjemnou atmosféru se postará 
cimbálová muzika Poštár z Frenštátu pod Radhoštěm.
Vstup volný.
Pořádá Kulturní dům Kopřivnice.

STARODÁVNÝ JARMARK 

10.00 — 16.00 hodin / Sad Dr. Edvarda Beneše

24. srpensobota
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Večerní hudební program, laděný do rockového žánru, okoření pouťovou 
atmosféru. Vystoupí kopřivnická bigbítová kapela K.I.S. 
a dále kutnohorský muzikant Petr Štolba, v hudebních kruzích 
lépe známý coby Pekař. Sám sebe představuje jako skladatele, 
muzikanta, písničkáře, tanečníka a profesionální Macha. 
Na svém kontě má několik úspěšných singlů (Bůh, Tančím, Za tebou, 
Dokud mám pro co dýchat). 
Dále se můžete těšit na skvělé hudebníky, které znáte jako doprovodnou 
kapelu, která vystupuje v pořadu Show Jana Krause. Kapela Davida 
Krause se Vám představí se svou úžasnou show na pódiu. 
Na závěr večera se představí česká klubová kapela Sto zvířat hrající 
hudbu obvykle žánrově zařazovanou jako ska. 
K.I.S., Pekař s kapelou, David Kraus s kapelou a Sto zvířat.
Vstup volný.
Pořádá Kulturní dům Kopřivnice.

BARTOLOMĚJSKÝ VEČER

17.00 — 23.00 hodin / Prostranství před KDK

24. srpensobota

Příjemné nedělní odpoledne v rytmu místních kapel.
Městský dechový orchestr Kopřivnice a Stanley´s dixie street band.
Vstup volný.
Pořádá Kulturní dům Kopřivnice.

POUŤOVÁ NEDĚLE

15.00 — 18.00 hodin / Prostranství před KDK

25. srpenneděle



15

KOPŘIVNICKÁ JÍZDA

WWW.KDK.CZ

Sbírej náramky a užij si léto! Prázdninový projekt pro kopřivnickou 
mládež, pro všechny, kteří chtějí něco prima zažít. 

Program: 
Varianta A - příznivé počasí: 10:00 - sraz u hotelu Tatra, 
10:05 - odjezd autobusem do AQUAPARKu Olešná, 
10:00-16:00 – organizovaný program (tobogány, skluzavky, 
vodní hrátky aj.), 16:15 – odjezd do Kopřivnice
Varianta B - nepříznivé počasí: 10:00 - sraz u hotelu Tatra, 
10:05 - odjezd autobusem na AQUAPARKu Olešná, 
10:00-12:15 – organizovaný program (tobogány, divoká řeka aj.), 
13:30 – odjezd do Kopřivnice, 14:00 – ukončení akce.
Pořádá město Kopřivnice a kopřivnické spolky.

NĚKDO VEN? Super den u vody

09.00 — 17.00 hodin / Aquapark Olešná

29. srpenčtvrtek

Tatra veteran car club Kopřivnice z.s., pořádá v letošním roce 
k výročí 50 let klubu Mezinárodní Tatra Veterán Rallye Beskydy 
a XXXVI. Memoriál z.m.s. Josefa Veřmiřovského, 
který se bude konat v termínu 29.8.-1.9.2019 (4 denní akce) 
převážně v Kopřivnici, městě automobilů, v počtu 100 vozů značky Tatra.
Pořádá Tatra Veteran Car Club Kopřivnice.
Vstup volný.

TATRA VETERAN RALLYE BESKYDY 2019

Kopřivnice a okolí

29. srpenčtvrtek 1. záříneděle—
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PROMENÁDNÍ KONCERT.
Poslední z několika promenádních koncertů pod širým nebem 
v příjemném prostředí parku tentokráte zpestří vystoupení 
Komorního orchestru Kopřivnice. Jádro dvacetičlenného souboru tvoří 
bývalí i současní žáci spolu s pedagogy ZUŠ. 
Repertoár KOK tvoří komorní skladby od baroka 
až po hudbu současnou.
V případě nepřízivého počasí se program přesouvá do Ringhofferovy vily nebo KDK.

Vstup volný.
Pořádá město Kopřivnice.

KOMORNÍ ORCHESTR KOPŘIVNICE

18.00 hodin / Sad Dr. Edvarda Beneše

31. srpensobota

6. ročník multižánrového festivalu pro všechny věkové 
generace se zaměřením na včelaření, přírodu, řemesla 
a dobrou zábavu, na kterém letos vystoupí Aneta Langerová.
Vstupné 60 Kč, děti zdarma.
Pořádá Český svaz včelařů Kopřivnice.

FESTIVAL MEDU A PÍSNIČKY

Areál Muzea Fojtství

5. záříčtvrtek 7. zářísobota—

KOPŘIVNICKÁ JÍZDA

WWW.KDK.CZ
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V době od 9.00 do 16.00 ožije pěší zóna stánky 
s bohatou nabídkou ovoce, zeleniny, pečiva, masa a uzenin, 
sýrových specialit, včelích produktů a dalších výrobků 
od místních farmářů a lokálních výrobců.
Vstup volný.
Pořádá město Kopřivnice.

FARMÁŘSKÝ TRH

09.00 - 16.00 hodin / Pěší zóna před Kulturním domem

13. zářípátek

V rámci 16. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu 
se vám představí vlna maďarského temperamentu 
žesťový soubor In Medias Brass. 
PROGRAM:
Samuel Scheidt (1578–1654): Canzone Aetiopicae
Georg Philipp Telemann (1681–1767): Triová sonáta a moll
Johann Sebastian Bach (1685–1750): Goldbergovy variace, BWV 988 (výběr)
Emil Petrovics (1930–2011): Cassazione
Johann Sebastian Bach: Malá fuga g moll
Gabriel Fauré (1845–1924): Pavane
Enrique Crespo (1941): Suite Americana (II. III. IV. věta)
László Dubrovay (1943): Kvintet č. 3 (II. a III. věta)  
Vstupné 50, 100 a 150 Kč.
Pořádá Kulturní dům Kopřivnice ve spolupráci s SHF

SVATOVÁCLAVSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL
In Medias Brass – Bach, Telemann, Fauré

19.00 hodin / Kostel sv. Bartoloměje

16. zářípondělí

KOPŘIVNICKÁ JÍZDA

WWW.KDK.CZ
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KOPŘIVNICKÁ JÍZDA

INFO

Více informací naleznete na stránkách jednotlivých pořadatelů:

Kulturní dům Kopřivnice  www.kdk.cz
Město Kopřivnice   www.koprivnice.cz
Ski klub Kopřivnice, z.s.  www.skikoprivnice.cz
CykloArt bike klub   www.drticbike.cz
Dům dětí a mládeže Kopřivnice www.ddmkoprivnice.cz
Český svaz včelařů Kopřivnice www.vcelari-koprivnice.cz
Svatováclavský hudební festival www.shf.cz

info@kdk.cz, ic@koprivnice.cz
tel: +420 556 821 600

mobil: +420 774 668 001

Další informace:

KULTURNÍ DŮM KOPŘIVNICE

WWW.KDK.CZ



19

KOPŘIVNICKÁ JÍZDA

PŘIPRAVUJEME:

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

19. říjensobota

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. 
Čas bude i na dotazy diváků a autogramiádu!
Vstupné 300 Kč.

30. říjenstředa

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. Inteligentní a důvtipnou komedii 
Můj nejlepší kamarád napsal Éric Assouse 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

19 WWW.KDK.CZ
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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

INFOCENTRUM

WWW.KDK.CZ





Užijte si léto 2019!


