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01 sobota

V sobotu 1. ledna 2022 od 15.30 do 16.30 hodin projede Kopřivnicí 
kočár s hudebníky, kteří Vám na pěti zastávkách zahrají pro radost.
V případě nepříznivého počasí se celá akce ruší!

ŽIVÁ HUDBA NA POVOZE S KOŇMI
PROJÍŽDÍ KOPŘIVNICÍ

01 sobota

Kulturní dům Kopřivnice a město Kopřivnice přejí všem občanům 
šťastný nový rok 2022, plný zdraví, štěstí, spokojenosti a dobrých zpráv.
Ohňostroj bude odpálen 1. ledna 2022 v 17.00 hodin 
v areálu Tatra Trucks.

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
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07 pátek

Populární herec, bavič, vypravěč Miroslav Donutil Vás navštíví se svojí 
one man show Na kus řeči. Skvělé historky, nové příběhy 
a zážitky nám připomenou, co vše se může přihodit na cestách. 
Vtipné komentáře, které mají nadhled i osobitý humor 
a často se dotýkají Donutilových přátel či kolegů. 
Umělec bude nejen vyprávět své zážitky z natáčení, cest 
a ze svého života, ale také bude odpovídat na dotazy diváků.

Vstupné: I. sektor 420 Kč, II. sektor 370 Kč.
Předprodej vstupenek v IC Kopřivnice nebo online.
Možnost zakoupení dárkového poukazu.

19.00 hodin / Velký sál KDK

NA KUS ŘEČI
S MIROSLAVEM DONUTILEM

LEDEN

Foto: Vojtěch Vlk

KULTURA
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11 úterý

HLEDÁNÍ TÉ PRAVÉ AFRIKY
Jihoafrická republika, Svazijsko a Botswana
Co o nás v Africe vědí? Kde je Česká republika? Jsou Češi bohatí? 
Podobné otázky pokládal Tomáš Štěpán místním lidem na své 
tříměsíční cestě. Některé odpovědi ho rozesmály, jiné zase šokovaly. 
Expedice terénním vozem do Botswany, hledání naprosté volnosti 
a svobody, stopování kalaharských lvů, noční setkání s hyenou, 
úprk před nosorožcem, fotografování stáda slonů, nebo pozorování 
gepardů při lovu. Návštěva domorodé  vesnice ve Svazijsku, 
putování divokými Dračími horami v Jižní Africe, či potápění 
s velkým bílým žralokem. To vše a ještě více v netradičním cestopise.

Vstup volný.    

18.00 hodin / Akademická posluchárna KDK

KNIHOVNA
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KULTURA

PŘEDSTAVENÍ V RÁMCI DIVADELNÍHO PŘEDPLATNÉHO 2020/2021
NÁHRADNÍ TERMÍN PŘEDSTAVENÍ
SPOLEK KAŠPAR, DIVADLO V CELETNÉ
Portrét britské vědkyně Rosalindy Franklinové a její často přehlížené 
role při objevu dvojité struktury šroubovice DNA. 
V době kdy Crick, Watson a Wilkins obdrželi Nobelovu cenu 
za výzkum na toto téma, byla skutečná objevitelka již mrtvá, 
zemřela ve 37 letech na rakovinu vaječníků, která byla důsledkem 
častého ozařování. Příběh zkoumá jak se chytré, tvrdohlavé 
a odvážné ženě pracuje na poli, kterému dominují muži. 
Historie, romantika i věda jsou zde v rovnováze.

Režie: Filip Nuckolls
Hrají: Eva Elsnerová, Lukáš Jůza, Jan Zadražil, Daniel Ondráček, 
Matouš Ruml, Marek Němec

Vstupné: I. sektor 360 Kč, II. sektor 330 Kč.
Předprodej vstupenek v IC Kopřivnice nebo online.
Možnost zakoupení dárkového poukazu.

19.00 hodin / Velký sál KDK

ANNA ZIEGLER: SNÍMEK 51

11 úterý
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KINO

Foto: Vladimír Jurkovič

16 neděle

DIVADLO SILESIA
V lesní chaloupce žije už 320 let nezbedná čarodějnice Střapatice 
se svým moudrým přítelem netopýrem Lumírem. Ten přísně dohlíží 
na to, aby se nezbednice řádně učila kouzlit a čarovat. Ta ale dělá 
vše pro to, aby se jen bavila, a učení se vyhýbá. Lumírovi vyvádí 
drobné neplechy a lumpárničky. Vrcholem je, když si vymyslí, že 
místo učení uspořádá ve svém domku velký lesní karneval a pozve 
na něj děti z celého okolí. Jak celá oslava dopadne, zda ji při tom 
načapá její přísná teta Babice Krákořice a jestli bude za své četné 
nezbednosti potrestána?! To se vše teprve uvidí.

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

10.00 hodin / Kinosál  KDK

NEZBEDNÁ ČARODĚJKA



KNIHOVNA
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Zveme vás do knihovny užít si příjemné zimní dopoledne. 
Budeme si číst, povídat a hrát. Vyrobíme si také sněhovou vločku. 
Určeno pro děti od 0 do 3 let a jejich doprovod.

Vstup volný.

9.00—12.00 hodin / Pobočka Sever

ZASNĚŽENÝ BOOKSTART

18 úterý

LEDEN



KNIHOVNA
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Výstava ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů 
se věnuje osudům československých Židů v sovětských pracovních 
táborech v období Druhé světové války. Autory výstavy jsou historici 
Jan Dvořák a Adam Hradilek. 
Na začátku Druhé světové války hledaly statisíce uprchlíků z nacisty 
okupovaných zemí Evropy útočiště v mnoha státech světa 
a setkávali se s rozličnou mírou pochopení a otevřenosti ze strany 
místních vlád. Se specifickým přístupem se setkali uprchlíci 
v Sovětském svazu, který se na přelomu 30. a 40. let 20. století 
probíral z období „Velkého teroru“ a stále jej překrývalo ovzduší 
paranoie z vnitřního i vnějšího nepřítele. Tisíce běženců se útěkem 
na východ vyhnuly nacistické perzekuci, aby byli následně obviněni 
sovětskými bezpečnostními orgány NKVD z nelegálního překročení 
hranic, špionáže či nelegálního pobytu na území SSSR a stali se otroky 
komunistických nápravně pracovních táborů Gulagu.
www.ustrcr.cz

Vstup volný.
Výstavu můžete zhlédnout: pondělí, úterý, čtvrtek a pátek 

Čítárna knihovny KDK

ŽIDÉ V GULAGU

20 čtvrtek

LEDEN

— 28. únor
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Smaragdy reprezentující pařížský šarm, rubíny rychlost a modernitu 
New Yorku a bílé diamanty imperiální Petrohrad. Tři jiskřivé taneční 
obrazy na hudbu tří skladatelských velikánů – Faurého, Stravinského 
a Čajkovského. A zároveň tři taneční styly, které přispěly k tomu, 
že se George Balanchine, choreograf Drahokamů, stal legendou 
moderního baletu. Okouzlující Balanchinův triptych byl inspirován 
jeho návštěvnou ve slavném klenotnictví Van Cleef & Arpels 
na Páté Avenue v New Yorku. Balet je poctou třem světovým 
metropolím a jejich tanečním školám, které měly zásadní význam 
pro Balanchinovu hvězdnou choreografickou kariéru.

Hudba: Gabriel Fauré, Igor Stravinskij, Piotr Iljič Čajkovskij
Choreografie: George Balanchine

Vstupné 200 Kč.
Předprodej vstupenek v IC Kopřivnice nebo online.

16.00 hodin / Kinosál KDK

BOLŠOJ BALET: DRAHOKAMY

23 neděle

LEDEN

KINO

Přímý přenos
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25 úterý

Bikepacking v kaňonech pohoří Al Hadžar
Cyklocestovatel Radomír Čížek se podělí o zážitky z 1500 km dlouhé 
výpravy v drsných horách a kaňonech ománského pohoří Al Hadžar. 
Povypráví o úžasné pohostinnosti Ománců, o brutálně strmých 
stoupáních, o tichu na pustoprázdných cestách, o frustraci při jízdě 
v písku, o euforii na vrcholech nejtěžších kopců, o pohodě uvnitř 
palmových hájů, o eleganci polodivokých velbloudů, ale také o tom, 
jak se vmísil na tradiční pohřební hostinu, jak přespal v ženské mešitě 
nebo jak se šlape po desetiproudém bulváru v centru Dubaje.

Vstup volný.

18.00 hodin / Akademická posluchárna KDK

OMÁN

LEDEN

KNIHOVNA
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30 neděle

Program koncertu:
G. Verdi - Aida
J. Fučík - Baletky
M. Bublé - Feeling Good - zpěv Lenka Krompolcová
V. Trojan - Žabák - sólo na pozoun Ondřej David
E. Morricone - Chi Mai
E. Edwards - Tiger Rag
L. Beethoven - Německý tanec č. 12
K. Pádivý - Gräfinger
N. Iwai - Glenn Miller Medley
H. Zimmer - Rain man

Vstupné 100 Kč, děti do 15 let 20 Kč.
Předprodej vstupenek v IC Kopřivnice nebo online.

15.00 hodin / Velký sál KDK

ZIMNÍ KONCERT MĚSTSKÉHO 
DECHOVÉHO ORCHESTRU KOPŘIVNICE

LEDEN
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KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ

LEDNOVÉ TIPY KINA KOPŘIVNICE

Více informací na webu KINO.KDK.CZ

Režisér Jason Reitman a producent 
Ivan Reitman uvádějí další kapitolu 
z původního příběhu Krotitelů duchů. 
Ve filmu Krotitelé duchů: Odkaz se 
přestěhuje svobodná matka se svými 
dvěma dětmi na maloměsto, kde společně 
objeví svoje spojení s původními krotiteli 
duchů a tajemný odkaz, který po sobě 
zanechal jejich dědeček.

LEDEN

KINGSMAN: PRVNÍ MISE

Zatímco se sebranka nejhorších tyranů 
a geniálních zločinců připravuje 
rozpoutat válku, jež má zahubit miliony 
lidí, jeden muž musí vyhrát závod 
s časem a zastavit je. 
Ve snímku Kingsman: První mise se 
stanete svědky zrodu první nezávislé 
tajné služby.

KINO
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PŘÍŠERÁKOVI 2

VŘÍSKOT

Od velkého „příšerákovského“ 
dobrodružství rodiny Wishbonů uplynul 
již rok. Jejich život se vrátil do všedních 
kolejí, s běžnými lidskými starostmi 
a hádkami. Pozvání na svatbu 
čarodějnice Baby Jagy a komorníka 
Renfielda je tak pro rodinu vítaným 
rozptýlením. Jenže než si snoubenci 
stihnout říci „ano“, slavnostní den 
v mžiku zničí nezvaný host.

25 let po brutálních vraždách 
v městečku Woodsboro se na scéně 
objevuje nový vrah, který si nasadil 
na obličej kultovní bílou masku. 
Tentokrát se zaměří na teenagery, 
oživí tím dávno pohřbenou noční můru 
a opět odkryje strašidelnou minulost 
města.

Více informací na webu KINO.KDK.CZ

LEDEN

KINO
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SRDCE NA DLANI

Láska se na věk nebo na místo neohlíží. 
Nikdy nevíme, kdy a kde nás potká. 
Můžeme se zamilovat ve školce, v 
důchodu, na ulici, v parku. Kdykoliv a 
kdekoliv. Josef (Boleslav Polívka) se těší, 
že si po odchodu do penze konečně splní 
svůj dávný sen a stane se pouličním 
klaunem. Svým šarmem okouzlí i ráznou 
Marušku (Eliška Balzerová), majitelku 
pojízdné kavárny. Jako by se ti dva hledali 

celý život. Ale není na osudovou lásku přece jen trochu pozdě? 
 Navíc se k Josefovi do vily právě stěhuje jeho dcera Anička (Jana 
Pidrmanová) i s pětiletým Honzíkem. Domnívá se, že s chlapy 
definitivně skončila, ale setkání s dávnou láskou Pavlem (Matouš 
Ruml), ji zasáhne u srdce.

DEEP WATER

Adrian Lyne natočil Flashdance, 
Osudovou přitažlivost nebo Lolitu, 
naposledy ale stál za kamerou v roce 2002 
u erotického thrilleru Nevěrná. 
Teď se po letech vrací a bude na place 
šéfovat Benu Affleckovi a Aně de Armas. 
Ti dva si zahrají manželský pár, který má 
trošku podivnou dohodu. Aby nemuseli 
své neshody řešit rozvodem, je Vic ochotný 
tolerovat Melindě její aférky. 

Dokud nezačnou beze stopy mizet její milenci a on se nestane 
podezřelým z vraždy.

Více informací na webu KINO.KDK.CZ

KINO
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19.00 hodin / Velký sál KDK

Nejúspěšnější česká travesti show Techtle Mechtle a Kočky míří 
poprvé do Kopřivnice v novém pořadu „Nemocnice na pokraji zkázy“.
Každý si vyzkoušel za život už několikrát roli pacienta na vlastní kůži. 
Málo kdo ale ví, jak to chodí z té druhé strany. Během tohoto pořadu 
budete mít možnost nahlédnout pod pokličku do nemocnice, která si 
žije tak trochu vlastním životem. Zdravotní sestřička Jiřina je sice 
od rány, pacienti jí často lezou krkem, ale i přesto má svoji práci ráda. 
Zábavný pořad protkaný vtipnými scénkami z nemocničního prostředí, 
plný známých melodií a písniček, s výpravou více než 70ti kostýmů 
a divadelní scénou - to je „Nemocnice na pokraji zkázy“. 
Travesti revue Techtle Mechtle a Kočky je aktuálně nejúspěšnější 
českou travesti skupinou a většina jejich pořadů je vyprodána dlouho 
dopředu. Představení této skupiny se těší za poslední roky stále větší 
oblibě, a proto připravují vždy dva nové pořady ročně. 
Těší se na Vás slečny Dolores, Saša, Naira, Gina a Cathrin.

Vstupné 350 Kč.
Předprodej vstupenek v IC Kopřivnice nebo online.

NEMOCNICE NA POKRAJI ZKÁZY

11. února 2022pátek

PŘIPRAVUJEME:

WWW.KDK.CZ

KULTURA

LEDEN
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VODNICKÁ POHÁDKA
DIVADLO V BATOHU
NÁHRADNÍ TERMÍN PŘEDSTAVENÍ
Pohádka vypráví veselý příběh o tulákovi Toníkovi, který 
vysvobodí vodní žínku začarovanou v ošklivou žábu lakomým 
vodníkem Kapounem. Divadelní představení je vhodné pro děti 
od 3 do 99 let a trvá asi 50 minut. Vystupují v něm dva herci (muž 
a žena) v kostýmech, vodí loutky v životní velikosti (např. vodník 
měří 1m 80cm), živě zpívají, hrají na klavír i na kytaru a spontánně 
zapojují děti do děje.

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

13. února 2022neděle

10.00 hodin / Kinosál KDK

WWW.KDK.CZ

KULTURA

LEDEN
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JSTE KAVALÍR, TO ZNÁM
Pořad pro seniory složený z největších světových operetních 
a muzikálových šlágrů. Ve zcela speciálním aranžmá tanečního 
a swingového komorního orchestru pod vedením Zdeňka Pukovce 
posíleného o smyčcovou sekci zazní árie i dueta z děl Franze Lehára, 
Emericha Kalmána, Rudolfa Frimla, Oskara Nedbala, Johanna Strausse 
a taky Jacquese Offenbacha. Jako speciální přídavek zazní i několik 
slavných muzikálových hitů. Zpívají sestry Juřenovy a Martin Frynta.

Vstupné 100 Kč.
Předprodej vstupenek v IC Kopřivnice nebo online. 

16.00 hodin / Velký sál KDK

20. února 2022neděle

4TET VERZE V.
Již téměř 16 let udivuje diváky svými neuvěřitelnými pěveckými, 
ale i hereckými výkony a nápady VOKÁLNÍ SESKUPENÍ 4TET. 
Umělecky plnohodnotný, precizní a přitom osobitý projev tohoto 
vokálního seskupení se snoubí s již pověstnou dokonalostí 
a profesionalitou Jiřího Korna. Úžasné vokální výkony, 
nepřehlédnutelný design kostýmů Marie Markové a Jana Boušky, 
překvapivě originální pojetí aranžmá a neotřelé harmonie 
Jiřího Škorpíka i temperamentní herecké a "taneční" výkony všech 
aktérů na jevišti. To vše rozhodně nenechá nikoho chladným 
a odměnou jsou jim vždy vyprodané koncerty 
s neopakovatelnou atmosférou. 
KDK pořádá ve spolupráci s VM art production

Vstupné: I. sektor 690 Kč, II. sektor 650 Kč.
Předprodej vstupenek v IC Kopřivnice nebo online. 

19.00 hodin / Velký sál KDK

19. dubna 2022úterý

WWW.KDK.CZ

KULTURA

LEDEN
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Pokladna kina a kulturního domu:

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 projekce.

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

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 

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,
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.CZ28

Poskytované služby INFOCENTRA Kopřivnice:

LEDEN



Přednáška / Beseda / Talk show           

Divadlo

Výstava 

Zábava / Tanec

Koncert

Projekce

Cyklus Divadelní předplatné 2020/2021

Cyklus Kultura školám 

Umění v kině

Nedělní pohádka pro děti

Kreativní tvoření

Sportovní událost

LEGENDA:
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