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Neděle 2. 10. | 16.00 | Velký sál KDK

TŘI KRÁLOVÉ Z ROKU 
DVA ANEB “KDYBY TY 
MUZIKY NEBYLY”
Slavnostní koncert věnovaný 120. výročí 
narození Josefa Poncara, Karla Vacka a Jaromíra 
Vejvody. 
Největší hity české lidovky v podání Tanečního 
a swingového orchestru pod vedením Zdeňka 
Pukovce. Jejich skladby znají všechny generace, 
mnohé z nich vznikly takřka před sto lety a na 
tanečních zábavách se hrají a zpívají dodnes. 
Cikánka, Kdyby ty muziky nebyly, Karlíčku můj, 
Čtyři páry bílých koní či slavná Škoda lásky - to 
je jen výčet některých ze známých šlágrů, které 
zazní první říjnovou neděli.

Vstupné 100 Kč.
Předprodej v IC Kopřivnice a online.

KULTURA
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Pondělí 3. 10. – Pondělí 31. 10.
Dle otevírací doby | Čítárna KDK 
a Pobočka knihovny Sever

PRODEJ
VYŘAZENÝCH KNIH
Podzimní prodej knih vyřazených z fondu naší 
knihovny v čítárně a na pobočce Sever.
Městská knihovna Kopřivnice pořádá v období 
3. – 31. října prodej vyřazených knih, jednotná 
cena 5,- Kč za kus. 

Vstup volný.

Úterý 4. 10. | 16.00 | Pobočka knihovny Sever

PŘÍRODNÍ LÉČBA
A PODPORA IMUNITY
U DĚTÍ
Povídání o dětském zdraví s homeopatkou 
a terapeutkou MVDr. Hanou Chocholatou, která 
přináší zkušenosti ze své 25leté praxe.
Jak můžeme řešit akutní a chronické stavy – 
chřipku, horečku, rýmu a podobně? Čím Vám 
mohou pomoci homeopatické léky? Které čaje 
a bylinky můžete použít u dětí? Zda a jak 
používat reflexní terapii a míčkování? Čím 
můžete zlepšovat imunitu svého dítěte i sebe? 

Vstup volný.

KNIHOVNA

KNIHOVNA
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Úterý 4. 10. | 19.00 | Velký sál KDK

LIGA PROTI NEVĚŘE
Napsal: Zdeněk Podskalský
Režie: Biser A. Arichtev
Producent: Petr Mácha
Hrají: Veronika Arichteva/ alt. Miluše Bittnerová, 
Ivo Šmoldas, Michaela Kuklová, Petr Mácha
Komedie s detektivní zápletkou, tak by se dala 
charakterizovat tato divadelní inscenace. 

Vstupné: I. sektor 390 Kč,  II. sektor 350 Kč.
Předprodej v IC Kopřivnice a online.

Čtvrtek 6. 10. | 16.00 – 17.00 | Knihovna KDK

ČTENÍ S MICHALEM 
Zveme vás na dramatické čtení knihovníka 
Michala o jednom velikém přátelství...

Vstup volný.
Určeno pro děti a mládež do 18 let a jejich 
doprovod.

KNIHOVNA

KULTURA
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Pátek 7. 10. | 19.00 | Kinosál KDK

KATEŘINA MARIE TICHÁ 
& BANDJEEZ
Vynikající zpěvačka a autorka zazpívá se svou 
frýdeckomísteckou kapelou Bandjeez, která léta 
provázela zesnulého Davida Stypku.

Vstupné 380 Kč.
Předprodej v IC Kopřivnice a online.

Pondělí 10. 10. | 18.00
Akademická posluchárna KDK

NA KOLE DO GRUZIE
A ZPĚT
S Tomíkem opět na cestách! Tentokráte na kole 
do Gruzie a zpět…
„Všechno jde, když se chce“. Ačkoliv Tomík nikdy 
neujel na kole více než 50 kilometrů, tak se 
rozhodl vydat na cestu, která jich měla rovnou 
7000 a trvala 101 dní. Jak se naprostý amatér 
má připravit na takové cestování? Jak zvládnout 
samotu a je vůbec bezpečno ve východní 
Evropě? Na všechny otázky Tomík alias Tomáš 
Vejmola rád odpoví neskutečnými příběhy, 
které ho cestou provázely…

Vstup volný.

KNIHOVNA

KULTURA
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Středa 12. 10. | 19.00 | Kinosál KDK

LÉČIVÉ DIVADLO: 
TERAPIE RODINOU
Bláznivá ezokomedie o tom, jak umí být život 
krásný a zároveň tragikomický.
S velkou dávkou humoru a sebeironie Vám 
jedna “normální” rodina herce a terapeutky 
svěří své malé radosti, velká trápení i 
nejskrytější tajemství okořeněné spirituálním 
pohledem na život. 

Vstupné 390 Kč.
Předprodej v IC Kopřivnice a online.

Středa 12. 10. | 17.00 | Čítárna KDK

VERNISÁŽ VÝSTAVY K 
20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 
AKADEMIE TŘETÍHO 
VĚKU V KOPŘIVNICI
Výstava fotografií, dokumentů a prací 
absolventů jednotlivých ročníků Akademie 
třetího věku. Přijďte se podívat a společně 
s některými z lektorů zavzpomínat na kurzy 
Akademie třetího věku od jejího počátku až do 
současnosti. 

Vstup volný.

KULTURA

KNIHOVNA



WWW.KDK.CZ

06ŘÍJEN

Čtvrtek 13. 10. - Úterý 29. 11.
Dle otevírací doby | Čítárna KDK

VÝSTAVA K 20. VÝROČÍ 
ZALOŽENÍ AKADEMIE 
TŘETÍHO VĚKU V 
Výstava fotografií, dokumentů a prací 
absolventů jednotlivých ročníků Akademie
třetího věku.

Vstup volný.

Pátek 14. 10. | 19.00 | Velký sál KDK

ARAKAIN 40 LETOUR2
Česká metalová legenda ARAKAIN letos slaví 40 
let na hudební scéně. 
Můžete se těšit na dvouhodinový průřez 
bohatým repertoárem, součástí scény budou 
ledkové stěny a videa s archivními záběry.
19.00 otevření sálu
20.00 předkapela Forrest Jump
21.30 ARAKAIN

Vstupné 450 Kč v předprodeji, 500 Kč na místě 
v den konání koncertu.
Předprodej v IC Kopřivnice a online.

KNIHOVNA

KULTURA
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Neděle 16. 10. | 10.00 | Kinosál

DIVADLO KAPSA: 
ZVÍŘÁTKA 
A LOUPEŽNÍCI
Veselá hudební pohádka na téma známé 
pohádky bratří Grimmů o statečných zvířátkách. 
Kozlík, čuník a kočička pomohou vyhnat z lesa 
loupežníky. Když se k nim přidá i kohoutek, 
nic jim nebrání od loupežníků vrátit chaloupku 
Kordulce, která u loupežníků sloužila. Pohádka 
je koncipována jako malý muzikál, takže si děti 
i dospělí rádi zazpívaji s herci.
Délka představení 50 minut.

Vstupné 90 Kč.
Předprodej v IC Kopřivnice a online.

Úterý 18. 10. | 19.00 | Velký sál KDK

LUCIE BÍLÁ, RECITÁL
Recitál několikanásobné zlaté slavice Lucie Bílé 
s dětským sborem Boni Pueri za klavírního 
doprovodu Petra Maláska. 
Přijďte si užít jedinečný koncert plný známých 
melodií, osobitého humoru a osobních historek 
v podání největší hvězdy současné české 
populární hudby. 

Vstupné: I. sektor 990 Kč, II. sektor 950 Kč.
Předprodej v IC Kopřivnice a online.

KULTURA

KULTURA



WWW.KDK.CZ

08ŘÍJEN

Čtvrtek 20. 10. | 18.00 
Akademická posluchárna KDK

INCENDIOS
Dokumentární film z projektu Promítej i ty! 
(59 min.). Ničivé požáry sužují Bolívii a skupina 
dobrovolných hasičů dělá, co může, aby oheň 
udržela na uzdě. Nestojí však pouze proti 
přírodnímu živlu, ale i proti bezohlednému 
odlesňování.

Vstup volný.

Pondělí 24. 10. | 19.00 | Velký sál KDK

MLČETI ZLATO
Francouzská komedie.
Autor: Eric Assous
Režie: Antonín Procházka
Hrají:Jan Čenský, Dana Morávková, František 
Skopal / Robert Hájek, Dominika Býmová / 
Ivana Korolová
Určitým věcem je vždy moudré se vyhnout. Ne 
každá pravda je hezká a může ublížit. Tak proč 
s ní chodit ven.

Vstupné: I. sektor 480 Kč, II. sektor 450 Kč.
Předprodej v IC Kopřivnice a online.

KNIHOVNA

KULTURA
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Úterý 25. 10. | 9.00 – 12.00
Pobočka knihovny Sever

BOOKSTART: MŮJ DEN
Zveme vás do knihovny užít si dopoledne plné 
zábavy a knih. Seznámíme se s denním 
režimem, budeme si o něm číst, povídat a hrát 
si.
Bookstart – s knížkou do života – je mezinárodní 
projekt, jehož cílem je rozvíjení čtenářské 
gramotnosti dětí již od narození, podpora 
čtenářství a jejich verbálních schopností, 
podpora fantazie a vytváření pozitivního vztahu 
ke knize. Prostřednictvím tematických setkání 
jsou rodičům nabízeny tipy na práci s dětskou 
literaturou zábavnou formou. 
Na Bookstartu: Můj den si mohou rodiče 
s dětmi užít dopoledne plné zábavy a knih. 

Vstup volný.
Určeno pro děti od 0 do 3 let a jejich doprovod.

Čtvrtek 27. 10. | 13.00 – 17.30 
Knihovna KDK

HALLOWEEN
Zábavné odpoledne pořádané na motivy 
oblíbeného svátku.
Halloween náleží k původně keltskému svátku. 
Tradičně se slaví 31. října a jeho název se do 
češtiny překládá jako Předvečer všech svatých. 
Vstup volný.
Určeno pro děti a mládež do 18 let a jejich 
doprovod.

KNIHOVNA

KNIHOVNA
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Neděle 30. 10. | 16.30 | Kinosál  

KRÁLOVSKÁ OPERA: 
MADAM BUTTERFLY
Originální název: Madama Butterfly
190 minut včetně jedné přestávky | Italsky
s českými titulky | 2D | 12+
UK 2022 | Režie: Moshe Leiser a Patrice Caurier  
Hudba: Giacomo Puccini | Libreto: Giuseppe 
Giacosa a Luigi Illica | Dirigent: Nicola Luisotti
Obsazení: Maria Agresta, Joshua Guerrero, 
Carlos Álvarez, Christine Rice, Carlo Bosi

„Láska nemůže zabít, přináší nový život.” Tato 
slova pronesl během hvězdné noci v Nagasaki 
americký voják Pinkerton mladé gejše 
Cio-Cio-San. Jak ale oba zjistí, nedbale 
vyslovená slova a sliby mohou mít 
nesmazatelné následky.
Vstupné 250 Kč.
Předprodej v IC Kopřivnice a online.

KINO
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FILMOVÉ TIPY
TŘI TISÍCE LET TOUHY
Akademicky vzdělaná doktorka Alithea Binnie s tváří 
Tildy Swinton vede svůj život osaměle se striktně 
racionálním přístupem. Na svých cestách se ale 
v Istanbulu střetne s kouzelným džinem z láhve, 
kterého hraje Idris Elba. Výměnou za svou svobodu 
jí džin nabídne splnit tři přání. Neodolatelná 
nabídka má ale háček. Doktorka je zběhlá 
v mytologii a moc dobře ví, že s džinem není radno 
si zahrávat bez následků. Takto splněná přání se 
totiž často zvrtnou a obrátí proti tomu, kdo po nich 
toužil. Džin jí začne vyprávět fantastické příběhy 
o touze a lásce ze své historie a z historie lidí. 
Nakonec se doktorka nechá zlákat a vysloví přání, 
které oba dva překvapí.

15ŘÍJEN

KINO

TROJÚHELNÍK SMUTKU
Model Carl a jeho partnerka influencerka Yaya jsou 
pozváni na luxusní výletní plavbu. Společnost jim 
zde dělá opravdu vybraná smetánka. Je tu starý 
mládenec hledající životní lásku, výstřední ruský 
obchodník (Zlatko Buric) a celému mumraji vládne 
kapitán (Woody Harrelson), který je věčně pod 
parou. Když nečekaná událost zamíchá kartami, 
charaktery cestujících se ukáží v pravém světle. 
Dvojnásobný vítěz Zlaté palmy z festivalu v Cannes 
Ruben Östlund natočil břitce satirickou komedii 
o společenských rolích a opojné síle moci, která 
nenechá na žádném z pasažérů nit suchou.

VÍCE INFORMACÍ NA www.KINO.KDK.CZ

WWW.KDK.CZ



Rodinný film Cirkus Maximum je založen na 
příběhu rozporu dvou bratrů a jejich otce. Podobné 
motivy, „biblické“ (Kain a Ábel, Jákob a Ezau), se 
objevují v literatuře poměrně často, z nejznámějších 
stačí jmenovat například Hrozny hněvu a Kmotra. 
S tím druhým má Cirkus Maximum společný prvek 
tzv. široké rodiny, vedené otcem. Na rozdíl od 
Sicílie, v Čechách se tento typ rodiny zachoval 
v podstatě pouze v komunitě světských 
a cirkusových umělců. Historie slavných českých 
cirkusových rodů je dobře známa. I do cirkusových 
rodin však doráží nová doba a tak, když si otec 
Ferdinand, principál, trpce postěžuje, že dříve 
cirkusy držely pohromadě jako rodina, dnes rodina 
držící pohromadě je jak cirkusová atrakce, musí se 
všichni zamyslet nad tím, jak zachránit mezinárodní 
cirkusový festival a vlastně i Cirkus Maximum… 

16ŘÍJEN

VÍCE INFORMACÍ NA www.KINO.KDK.CZ

Když se rodina Primmů přestěhuje do New Yorku, 
jejich syn Josh se snaží zvyknout si na novou školu 
i přátele. Vše se změní od okamžiku, kdy Josh 
objeví Lylea – zpívajícího krokodýla, který miluje 
koupele, kaviár a dobrou hudbu – v podkroví jejich 
nového domova. Chlapec a krokodýl se velmi rychle 
zpřátelí, když ale Lyleovu existenci začne ohrožovat 
zlý soused pan Grumps, Primmovi se musí spojit 
s Lyleovým charismatickým majitelem Hectorem 
P. Valentim, aby ukázali světu, že rodina může 
vzniknout na nejneočekávanějších místech, a že na 
velkém zpívajícím krokodýlovi s ještě větší 
osobností není nic špatného.

WWW.KDK.CZ

CIRKUS MAXIMUM

ŠOUMEN KROKODÝL

KINO
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VÍCE INFORMACÍ NA www.KINO.KDK.CZ

Princ Ludvík Otomar Karel XII. zrozený Vznešený je 
velmi spjatý se svou milující maminkou, královnou 
Ludmilou. Jenže Ludvík je princ už poněkud 
přerostlý, je mu 39 let. Bojí se skoro všeho, do 
ženění se nežene a většinu života se poflakuje po 
přepychovém zámku a přilehlých oborách. Moudrý 
král Radomil mu proto připraví nečekaný dárek – 
princ se jednoho rána probudí v lese v obyčejných 
šatech a v doprovodu drsného rytíře Hudrovala se 
má vydat do světa, aby poznal, co je život a snad 
konečně dospěl. Na velké dobrodružné cestě ho 
čekají věci, o kterých zatím jen četl v knihách. Potká 
mocného čaroděje, zlé čarodějnice, ducha 
i samotnou paní Smrt . . a možná najde i lásku 
svého života.

WWW.KDK.CZ

PRINC MAMÁNEK 

KINO
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PŘIPRAVUJEME:
Pátek 4. 11. | 14.00 | Velký sál KDK

MOTÝLEK S ÚSMĚVEM
Vstupné dobrovolné.

Sobota 19. 11. |14.00 | Velký sál KDK

TANEČNÍ SOUTĚŽ TATRA 2022

54. ročník postupové soutěže tanečních párů 
dospělých v kategorii A - ve standardních 
a latinskoamerických tancích.
Již tradiční taneční soutěž s doprovodným 
programem.

KULTURA

KULTURA
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Úterý 22. 11. | 19.00 | Velký sál KDK

SLOVÁCKO SA NESÚDÍ
Divadelní speciál - povídkový večer s cimbálem! 
Večer nejen s vínem, ale určitě o vínu! A taky 
o lidech, kteří jdou do všeho naplno. Vybrané (dnes 
už) klasické folklorní vyprávěnky slováckého 
„kronikáře“ Zdeňka Galušky, které patří k dobrému 
moravskému vínu či slivovičce.

Čtvrtek 24. 11. | 17.00 | Velký sál KDK

SENIORSKÉ ODPOLEDNE
Zábavné odpoledne plné hudby a tance.
Přijďte se pobavit se svými přáteli u sklenky vína. 
Doprovodný program zajištěn.

Neděle 27. 11. | Sad Dr. E. Beneše

ZAHÁJENÍ ADVENTU VE MĚSTĚ
Tradiční naladění se na Vánoce a zimní atmosféru.
Přijďte si užít 1. adventní neděli s přáteli.

Vstup volný.

KULTURA

KULTURA

KULTURA
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Pondělí 28. 11. | 19.00 | Velký sál KDK

TIK TIK
Autor: Laurent Baffie
Režie: Jakub Nvota
Produkce: Komorní Divadlo Kalich
Hrají: Tereza Kostková, Kristýna Frejová, Václav 
Knop, Jaromír Nosek, Josef Polášek a Eva Josefíková 
nebo Šárka Kubíková
Komedie, která upoutá diváky hned na začátku svou 
neobvyklostí i živým humorem.
V čekárně psychiatra se setkávají tři muži a tři ženy, 
různého věku, zaměstnání, osudu. 
Spojuje je stejný problém: trpí „tikem“, chcete-li 
obsedantní neurózou, s kterou se těžko žije. Všichni 
věří v pomoc světoznámého odborníka, u kterého 
se museli objednat dlouho předem. Jenže ten se 
omluvil za zpoždění letadla a také jeho následná 
cesta autem znamená časové zdržení. Pacienti 
překonávají zábrany a seznamují se vzájemně se 
svými „tiky“. Do komických situací probleskuje 
snaha o vzájemnou pomoc a pocit, že nejsou se 
svými problémy sami se proměňuje v přesvědčení, 
jak důležité je najít v sobě odvahu navázat 
přátelství, možná i lásku…

Vstupné: I. sektor 480Kč, II. sektor 440 Kč.
Předprodej v IC Kopřivnice a online.

KULTURA
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Prodej vstupenek na kulturní akce a do kina 
probíhá v informačním centru v přízemí KDK.
Prodej vstupenek do kina probíhá také na pokladně 
u kina, vždy 30 minut před začátkem programu.
Ve dnech s večerním programem otevřeno 
30 minut před začátkem představení.

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

POKLADNA KINA A KULTURNÍHO DOMU

KONTAKT: půjčovna: +420 603 222 118
 čítárna: +420 734 171 054

sklad knih: +420 734 171 782
      knihovna@kdk.cz 

- platí také pro příjem MVS

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KOPŘIVNICE 
– PŮJČOVNA A ČÍTÁRNA

Obránců míru 368/1a, Kopřivnice

PONDĚLÍ – PÁTEK: 09.00 – 17.00

SOBOTA, NEDĚLE, STÁTNÍ SVÁTKY: 09.00 – 16.00

KONTAKT: 774 668 001, ic@koprivnice.cz

Obránců míru 368/1a, Kopřivnice

PONDĚLÍ:
ÚTERÝ:
STŘEDA:
ČTVRTEK:
PÁTEK:

7.30 – 12.00 a 13.00 – 18.00
7.30 – 12.00 a 13.00 – 18.00

ZAVŘENO
7.30 – 12.00 a 13.00 – 18.00

7.30 – 12.00 a 13.00 – 18.00

INFORMACEWWW.KDK.CZ

Změna programu vyhrazena.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA KOPŘIVNICE 
– POBOČKA SEVER
Centrum Pětka
Francouzská 1181, Kopřivnice

 +420 737 207 294

MĚSTSKÁ KNIHOVNA - POBOČKA LUBINA 
Lubina 183, objekt Katolického domu

PONDĚLÍ: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00

8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00ČTVRTEK:

ÚTERÝ: 15.00  – 18.00
ČTVRTEK: 15.00  – 18.00

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KOPŘIVNICE 
– POBOČKA MNIŠÍ
Mniší 175, objekt kulturního domu

STŘEDA 15.00 – 17.00

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KOPŘIVNICE 
– POBOČKA VLČOVICE
Vlčovice 190, objekt kulturního domu

ÚTERÝ: 16.00  – 18.00

INFORMACEWWW.KDK.CZ

Změna programu vyhrazena.
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