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05 neděle

DIVADLO LOKVAR
Byl jednou jeden Matěj a jeden medvěd a jeden zajíc. 
A taky jedno peklo plné těch nejstrašnějších čertů a ďáblů…. 
Už to by stačilo na pořádnou pohádku. Jenom že ten Matěj měl 
za ženu Jarušku a kopec dětí a … víc Vám neprozradíme.
 To totiž musíte vidět na vlastní oči. Grandiózní marionetová komedie 
na motivy lidové pohádky o chytrém Matějovi, který se nikde na světě 
ničeho nebál.

Vstupné 60 Kč. 
Předprodej vstupenek v IC Kopřivnice nebo online.

10.00 hodin / Kinosál KDK

MATĚJ A ČERTI 



WWW.KDK.CZ02ZÁŘÍ

KNIHOVNA

06 pondělí 30 pondělí

Sbírkové dny pro Světlušku v naší knihovně! 
Pomozte nám rozsvítit svět nevidomých!

Podpořte i vy veřejnou sbírku Nadačního fondu Českého rozhlasu 
Světluška, který pomáhá nevidomým. V naší knihovně můžete 
do kasičky pro Světlušku darovat libovolnou částku, nebo si zakoupit 
sbírkový předmět.
Jak konkrétně Světluška pomáhá najdete 
na https://svetluska.rozhlas.cz. 
Děkujeme, že s námi pomáháte!

Akce se nekoná: středa, sobota, neděle a 28. 9. 2021.

Městská knihovna Kopřivnice

SBÍRKOVÉ DNY PRO SVĚTLUŠKU

—
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16 čtvrtek

NÁHRADNÍ TERMÍN PŘEDSTAVENÍ
Vysoká škola improvizace míří z televizní obrazovky přímo k vám! 
Skvělá improvizační show v nové sestavě!
Michal Suchánek, Richard Genzer, Michal Novotný, Jakub Kohák, 
hudebník Marián Čurko a moderátor Luděk Staněk vás vždy všechny 
rozesmějí. Každé představení je originál, herci absolutně netuší, 
co je čeká v příštích vteřinách. Děj Partičky budou ovlivňovat přímo 
diváci, kteří budou nedílnou součástí. Čeká Vás tak mnoho skvělých 
a oblíbených her jako např: Čelovka, Detektor lži, Muzikál, 
Překlad pro neslyšící, Reklamace, Dva v jednom, interview 
a mnohé další… ale hlavně velké finále je Geňova Párty. 
Ríša je velice natěšen  a věříme, že bude ve výborné „hádací“ kondici.

Vstupné 550 Kč. 
Předprodej vstupenek v síti Ticketstream - možnost 
zakoupení online nebo na pobočkách Ticketstream.

17.30 hodin a 20.00 / Velký sál KDK

PARTIČKA NA VZDUCHU
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18 sobota

BĚH RODNÝM KRAJEM
EMILA ZÁTOPKA
19. ročník memoriálu olympijského vítěze Emila Zátopka
Akce se koná pravidelně nejbližší sobotu od narození Emila Zátopka, 
což bylo 19. 9. 1922. Ve stejný den se narodila i jeho manželka 
paní Dana Zátopková. Start běhu je v rodném městě Emila Zátopka, 
Kopřivnici, poblíž jemu věnovanému památníku. 

Běh rodným krajem Emila Zátopka
Hlavní závod se startem v Kopřivnici a cílem v Rožnově pod Radhoštěm,
délka 22,3 km.
8.00–10.30 - prezentace závodníků v ZŠ dr. Milady Horákové
11.00 - start před Technickým muzeem Tatra v centru města

Lidový běh
8.00–8.40 - prezentace účastníků u ZŠ dr. Milady Horákové
8.45 - start
Malá odměna pro účastníky.

Běh dětí Kopřivnicí - 12. ročník
7.45–10.30 - prezentace u ZŠ dr. Milady Horákové
9.00–10.45 - starty jednotlivých kategorií
Sladké odměny a trička pro všechny zúčastněné děti.

Bližší informace na http://beh-roznov.koprivnice.org/
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Tentokrát se přeneseme do Pohádkového lesního království, 
ve kterém žije spousta lesních zvířátek jako Zajíček a Liška, Medvědi, 
Myši. Aby se nám dobře šlo, zacvičíme si u Lesní rozcvičky 
v pohádkových kulisách lesa, zazpíváme si písničky o zvířátkách 
a o lidech. Do lesa nás přiveze Veselá mašinka a cestou narazíme 
na hrad, ve kterém kdysi žily princezny. To, že v lese nemůžeme 
rozdělávat oheň, už všichni víme, ale kdyby náhodou někde hořelo, 
zatancujeme si u Hasičské písničky. No a nakonec cestou domů, 
jako Popeláři, posbíráme odpadky, které lidé odhodili do lesa 
a zaneseme je tam, kam patří. Těší se na vás Míša.
Představení je vhodné pro děti od 2 let.
Během představení jsou děti zapojovány do písniček.
Délka představení je přibližně 60 minut, poté mají děti možnost se 
s Míšou setkat na autogramiádě, vyfotit se nebo si nechat podepsat 
plakát, CD, DVD či tričko na předem označeném místě.

Vstupné 180 Kč. 
Předprodej vstupenek od 22. června 2021 v IC Kopřivnice 
nebo online. Každá osoba i dítě musí mít platnou vstupenku 
bez ohledu na věk.
Dítě se ZTP průkazem do 15 let má 
po předložení ZTP průkazu 50% slevu.

16.00 hodin / Velký sál KDK

MÍŠA RŮŽIČKOVÁ:
POHÁDKOVÉ LESNÍ KRÁLOVSTVÍ

19 neděle

KULTURA
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ITALSKÉ INSPIRACE

Program:
Alessandro Poglietti (ca.1600–1683): Sonáta a 4

Giovanni Felice Sances (1600–1679): Stabat Mater

Antonio Bertali (1605–1669): Sonáta a 4

Pietro Andrea Ziani (1616–1684): Sonáta a 3 in

Pavel Josef Vejvanovský (1640–1693): 3 moteta

Heinrich Ignaz Franz Biber (1644–1704): Baletti Lamentabili

Heinrich Schmelzer (1623–1680): Sonata Amabilis

Giacomo Carissimi (1605–1674): Quasi Aquila

Interpreti:
Ensemble Castelkorn

Josef Žák (housle)

Claire Lefilliâtre (soprán)

Vstupné: 200 Kč, 150 Kč, 50 Kč (ZTP/P, děti do 15 let).

18.00 hodin / Kostel sv. Bartoloměje 

SVATOVÁCLAVSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL

19 neděle
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21 úterý

NÁHRADNÍ TERMÍN PŘEDSTAVENÍ.
Představení v rámci Divadelního předplatného 2020/2021.

STUDIO DVA DIVADLO, PRAHA
„Hudební projekt na motivy jednoho z nejznámějších příběhů
moderní světové literatury.“

Inscenace je Exupéryho textem pouze inspirována, a tak se společně 
s Malým princem ocitáme na Zemi v jakési postapokalyptické době. 
Vše se odehrává v ohraničeném prostoru světelného stanu 
(je to zároveň jakési zmenšené planetárium, severské iglú, 
ale také tvůrčí laboratoř, v níž si hrdina evokuje vzpomínky 
na navštívené planety). Princ zde nikoho nepotká a pouze hlasy 
spřízněných duší mu připomínají někdejší setkání.

Režie: Šimon Caban
Hudba a texty písní: Kryštof Marek 
Choreografie: Linda Fernandez Saez
Hrají: Jan Cina

Vstupné: I. sektor 420 Kč, II. sektor 390 Kč.
Předprodej vstupenek v IC Kopřivnice nebo online.

19.00 hodin / Velký sál KDK

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY: 
MALÝ PRINC

KULTURA

© Studio DVA, Václav Beran
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23 čtvrtek

NÁHRADNÍ TERMÍN PŘEDSTAVENÍ
Lukáš Pavlásek patří mezi nejvýraznější tváře české stand up comedy. 
Jeho celovečerní speciál je esencí toho nejlepšího z jeho tvorby.

Vstupné 300 Kč. 
Abonenti divadelního předplatného mají slevu 25 %. 
Předprodej vstupenek v IC Kopřivnice nebo online.

19.00 hodin / Velký sál KDK

KDO NEPLÁČE NENÍ ČECH
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27 pondělí

NÁHRADNÍ TERMÍN PŘEDSTAVENÍ.
Představení v rámci Divadelního předplatného 2020/2021.

AGENTURA ADF / K. SCHAUEROVÁ - M. SUCHARDA
„Neobyčejný příběh obyčejné irské rodiny. Dvě sestry, které si bývaly 
velmi blízké, se dnes už téměř nevídají.“

Hra o blízkosti, bezpodmínečné lásce, tanci a naději na odpuštění. 
Neobyčejný příběh obyčejné irské rodiny. Dvě sestry, které si bývaly 
velmi blízké, se dnes už téměř nevídají. Nečekaná událost je však 
jednoho dne znovu svede dohromady. S notnou dávkou odvahy, 
lásky i svérázného humoru se ve vzpomínkách vydávají do dob 
svého dětství a dospívání, aby si k sobě znovu našly cestu...

Režie: Martin Vokoun a Adéla Šotolová
Hrají: Iva Pazderková, Martina Randová

Vstupné: I. sektor 400 Kč, II. sektor 370 Kč. 
Předprodej vstupenek v IC Kopřivnice nebo online.

19.00 hodin / Velký sál KDK

DERMOT CANAVAN: 
TŘETÍ PRST NA LEVÉ RUCE
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KNIHOVNA

30 čtvrtek

Svítící netvoři – Křišťálové lebky – Jeskyně bestií – Mimozemšťané 
z pouště Atacama – Pravěk tisíce záhad – Hrad svatého grálu – 
Golem a jeho bratři Ztraceni v propasti času – Záhrobní historky – 
Perunův hněv – Poplach na obloze

Ve svých knihách popisuje Arnošt Vašíček události, které se navzdory 
vědeckému zkoumání doposud nepodařilo uspokojivě vysvětlit, 
a které nás provokují svou tajemností, ať už jsou to záhady domácí, 
či světové.

Na akci je nutno dodržovat aktuální epidemiologická opatření!

Vstup volný.

18.00 hodin / Akademická posluchárna KDK

ZÁHADY NA DOSAH RUKY
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PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL

117 minut / Česky / 2D
Režie: P. Hartl / ČR 2020 / Komedie, Drama  / 12+  
Hrají: M. Pechlát, D. Švehlík, H. Čermák, M. Hofmann,…

ZÁTOPEK

ZÁŘIJOVÉ TIPY KINA KOPŘIVNICE

130 minut / Česky / 2D
Režie: D. Ondříček / ČR 2021 / Dramatický příběh / Bez omezení
Hrají: V. Neužil, M. Issová, J. Frecheville, R. Mikluš,…

Více informací na webu KINO.KDK.CZ

Prvok, Šampón, Tečka a Karel jsou čtyři 
dávnověcí kamarádi ve středním věku, 
kteří si na večírku přiznají, že nežijí tak, jak 
si vlastně představovali. A rozhodnou se 
vyřešit svou krizi provokativní hrou a 
plněním téměř nesplnitelných úkolů. Jak 
čtyřicátník zjistí, jestli je opravdovej chlap? 
Jak zabrání korozi svých ideálů, rozplynutí 
snů a scvrkávání varlat?

Výpravný film režiséra Davida Ondříčka, 
věnovaný nejen sportovnímu, ale i 
životnímu příběhu jednoho z největších 
světových atletů všech dob, 
čtyřnásobného olympijského vítěze, 
Emila Zátopka. 
Příběh o vítězstvích v lásce i ve sportu, 
k nimž je třeba především velké srdce. 
Film vznikl za osobní podpory paní 
Dany Zátopkové, olympijské vítězky 

a ženy, po jejímž boku strávil fenomenální atlet celý život.
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MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK

AFTER: TAJEMSTVÍ

99 minut / Titulky / 2D
Režie: C. Landon / USA 2021 / Romantický, Drama / 12+ 
Hrají: J. Langford, H. F. Tiffin, M. Sorvino, K. Madeira,...

107 minut / Dabing / 2D
Režie: T. McGrath / USA 2021 / Animovaný, Komedie / Bez omezení

Pamatujete si na přechytralý mimino 
v obleku a jeho staršího bráchu Tima? 
S komedií Mimi šéf před pár lety 
„zbourali“ kina a teď se pustí 
do další akce. Oba bráchové sice 
v mezidobí trochu dospěli, ale do obleku 
se nasoukala Timova dcera Tina, která je, 
batolecímu věku navzdory, 
fakt ostrá holka.

Třetí díl filmového a knižního fenoménu 
After přinese pro osudovou lásku 
Tessy a Hardina zatím největší zkoušku. 
Zkoušku, která může zanechat 
jejich silný vztah v troskách. 
Tessu čeká životní rozhodnutí a Hardin 
bude čelit nejen svým běsům a 
minulosti, ale i šokujícímu odhalení, 
které se týká jeho rodiny. Oba jsou opět 
o něco starší a první polibky střídá 

intenzívní tělesný vztah.

KINO

Více informací na webu KINO.KDK.CZ



19 WWW.KDK.CZZÁŘÍ

JEDINĚ TEREZA

SHANG-CHI A LEGENDA O DESETI PRSTENECH

102 minut / Česky / 2D
Režie: J. Fuit / ČR 2021 / Romantická komedie / Bez omezení
Hrají: I. Orozovič, V. Khek Kubařová, M. Ruml, D. Matásek,…

Příběh lásky, která se ocitla 
v nejkritičtějším bodě. 
Co udělá zamilovaný člověk, 
aby ji zachránil? Úplně všechno. 
Navzdory tomu, že ho čekají četné 
nástrahy, omyly a fatální nedorozumění. 
Láska prostě bolí.

Hlavním hrdinou je superhrdina 
čínského původu Schang-Chi, 
který je konfrontován se svojí minulostí, 
když je zapleten do sítě tajemné 
organizace Deset prstenů. 
Jedná se o druhý film ze čtvrté fáze 
MCU. Ve filmu uvidíme skutečného 
záporáka Mandarina.

KINO

Více informací na webu KINO.KDK.CZ

133 minut / Titulky / 2D
Režie: D. D. Cretton / USA 2021 / Akční, Dobrodružný / 12+ 
Hrají: M. Yeoh, Awkwafina, S. Liu, T. Roth,…
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KULTURA
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PŘIPRAVUJEME:

NÁHRADNÍ TERMÍN PŘEDSTAVENÍ
Představení v rámci Divadelního předplatného 2019/2020.

PANTHEON, PRAHA
„Francouzská komedie o tom, jak se profesionální zabiják 
stane obětí sebevraha.“

Když se setká nekompromisní nájemný zabiják s nesmělým 
ztroskotancem, který se snaží spáchat sebevraždu, může to na první 
pohled vypadat, jako snadná práce. Opak je však pravdou. 
Precizně připravenou akci mu však začne narušovat dotěrný soused 
z vedlejšího hotelového pokoje François Pignon. Po neúspěšném 
pokusu se oběsit, chce hotelový poslíček zavolat policii, což se Ralphovi 
vůbec nehodí, proto se rozhodne, že situaci vyřeší sám. Netuší však, 
že zbavit se toho dotěrného chlapa bude nad jeho síly...

Režie: Jakub Nvota
Hrají: Miroslav Vladyka, Filip Blažek, Alžbeta Stanková, Michal Slaný, 
Zdeněk Rohlíček, Pavel Dvořák

Vstupné: I. sektor 420 Kč, II. sektor 390 Kč. 
Předprodej vstupenek v IC Kopřivnice nebo online.

19.00 hodin / Velký sál KDK

FRANCIS VEBER: 
CHLAP NA ZABITÍ

08. října 2021pátek
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19.00 hodin / Velký sál KDK

NÁHRADNÍ TERMÍN PŘEDSTAVENÍ

„Osm eur na hodinu je zběsilá komedie o sobectví i štědrosti.“

Jacques a Laurence, bohatý buržoazní pár středního věku, zaměstnává 
na černo podivnou paní na úklid. Rosa je hotová nešťastnice. 
Nejenže se nechá vykořisťovat svými „zaměstnavateli“ a stará se 
o svého přítele, který se od ní nechá živit, ale každý den se jí přihodí 
nějaký malér. Jednou ztratí telefon, podruhé si zablokuje krk, třetí den 
krvácí z nosu… Řízením osudu se ta smůla přenese na Jacqua 
s Laurence, kteří se rozhodnou udělat cokoli, aby Rosu a především 
sebe zachránili od podivného prokletí. Nutno zmínit, že Rosa je 
ve skutečnosti muž - transvestita (ve hře Mexičan, ale záleží 
na pojetí konkrétního režiséra). 
Proč vlastně pomáháme druhým, pakliže nejde o náš vlastní prospěch?

Režie: Antonín Procházka
Hrají: Martin Zounar, Martin Kraus, 
Martina Randová / Daniela Šinkorová, 
Antonín Procházka / Zbyšek Pantůček

Vstupné: I. sektor 440 Kč, II. sektor 410 Kč. 
Předprodej vstupenek v IC Kopřivnice nebo online.

SÉBASTIEN THIÉRY: 
OSM EUR NA HODINU

11. října 2021pondělí
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17.00 hodin / Velký sál KDK

Klub Masarykova demokratického hnutí zve na setkání občanů 
s osobnostmi České republiky. Jedná se o odložený termín cyklu besed 
pořádané klubem Masarykova demokratického hnutí Kopřivnice 
z důvodu pandemie Covid-19. Vedle diskusí o stavu demokracie 
v České republice, oslavíme 25 let vysílání Rádia Svobodná Evropa 
na českém území a životní jubileum jeho prvního ředitele 
a čestného občana Kopřivnice Pavla Pecháčka. Pozvání přijali 
i bývalí redaktoři tohoto rádia, Lída Rakušanová, Jiří Pehe, 
Radko Kubičko a také historik Prokop Tomek 
a ředitel ČT Ostrava Miroslav Karas.

Vstup volný.

KOPŘIVNICKÉ PRESSOVÁNÍ

14. října 2021čtvrtek
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3. 4. 2022 | 19.00
Divadelní předplatné 2020/2021: NEUMÍM JINAK NEŽ LÁSKOU

9. 11. 2021 | 19.00   KDYŽ SE ZHASNE

29. 11. 2021 | 19.00   Divadelní speciál: SPOLEČENSTVO VLASTNÍKŮ

6. 12. 2021 | 19.00   ŽENA ZA PULTEM 2

11. 1. 2022 | 19.00   Divadelní předplatné 2020/2021: SNÍMEK 51

NÁHRADNÍ TERMÍNY DIVADEL
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Pokladna kina a kulturního domu

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

pondělí–pátek:  9.00–17.00
sobota, neděle, svátky:  9.00–16.00

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

Kontakt:     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.CZ28ZÁŘÍ



Přednáška / Beseda / Talk show           

Divadlo

Výstava 

Zábava / Tanec

Koncert

Projekce

Cyklus Divadelní předplatné 2019/2020

Cyklus Kultura školám 2019/2020

Umění v kině

Nedělní pohádka pro děti

Kreativní tvoření

Sportovní událost

LEGENDA:



WWW.KDK.CZ


