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Neděle 1. 1. | 16.00 | Sad Dr. E. Beneše

PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO 
ROKU
Oslavme spolu Nový rok s ohňostrojem.
Přijďte se podívat na ohňostroj a přivítat tak rok 
2023 jak se patří! Vystoupí písničkářka Kaczi.

Vstup volný.

KULTURA
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Čtvrtek 1. 12. – Pátek 27. 1. |
Dle otevírací doby | Čítárna KDK

MÁ VLAST CESTAMI 
PROMĚN
Národní putovní výstava o proměnách již téměř 
ztracených památek...

Vstup volný.

KNIHOVNA

Neděle 8. 1. | 16.00 | Kinosál KDK

NOVOROČNÍ KONCERT
Kdo krásů tónů písničkám vdech…
Hudebně laděný program, ve kterém vystoupí 
Eva a Tereza Nedjalkovy, Barbora Zahradníčková 
a Kateřina Bortlová.

Vstupné 100 Kč.
Předprodej v IC Kopřivnice a online.

KULTURA
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Úterý 10. 1. | 8.30 | Velký sál KDK

KULTURA ŠKOLÁM: 
ÚDiF - ÚŽASNÉ 
DIVADLO FYZIKY
Fyzikální vystoupení, které doplňuje výuku 
a motivuje žáky 2. stupně k zájmu o fyzikální 
jevy.

Vstupné 70 Kč.
Prodej vstupenek v den konání v IC Kopřivnice.

KULTURA

Sobota 14. 1.  | 16.30 | Kinosál KDK

VÝSTAVA: DÁNSKÝ 
SBĚRATEL - DELACROIX 
AŽ GAUGUIN
90 minut | anglicky s českými titulky | 2D | 12+
UK 2021 | Režie: David Bickerstaff 

Vstupné 150 Kč.
Předprodej v IC Kopřivnice a online.

KINO
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Neděle 15. 1. | 10.00 | Kinosál KDK

DIVADLO TETY 
CHECHTALÍNY: 
O ZDRAVÝCH 
ZOUBKÁCH 
ANEB KAZOURY JSME 
VYHNALI 
Doktorka Zorka Kazomorka naučí obra Zlobra 
pečovat o zuby a děti jsou vtaženy do děje. 
Naučí se také starat o své zoubky, pochopí proč 
je nutná prevence, správná hygiena, zdravá 
výživa, vyzkoušejí si práci zubního lékaře 
a ztratí strach ze zubního ošetření. Za správné 
odpovědi jsou děti odměněny motivačními 
dárky - pastaou, kartáčekem, edukačním 
materiálem. Kladný účinek je již ověřen na 
praktických případech dětí našich divadelních 
přátel.

Vstupné 90 Kč.
Předprodej v IC Kopřivnice a online.

KULTURA
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Čtvrtek 19. 1. | 18.00 | Malý sál KDK

LIBANON - ZEMĚ HOR, 
CEDRŮ A UPRCHLÍKŮ
Michal Štěpánek k nám tentokráte zavítá 
s povídáním a promítáním o Libanonu.
„Na malém území ohraničeném Středozemním 
mořem, Sýrií a Izraelem se zvedají hory, po zemi 
jsou roztroušeny starobylé památky, servíruje 
se zde uznávaná kuchyně a nábožensky se 
jedná o velice koncentrovaný pel-mel... 
Nablýskaná metropole Bejrút, famózní město 
Tripolis, část LMT (Lebanon Mountain Trail), 
starodávný Byblos, Baalbek a poklidné město 
Zahlé jsou jen letmou ochutnávkou toho, co tato 
destinace nabízí. Blízkovýchodní zemi 
s největším počtem uprchlíků jsem navíc pro 
jistotu opustil předčasně díky silným 
protivládním demonstracím.“ Michal Štěpánek

Vstup volný.

KNIHOVNA
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Sobota 21. 1. | 20.00 | Velký sál KDK

OBECNÍ PLES 2023
Doprovodný program:
Magická show Ondřeje Sládka
Taneční vystoupení Petry Saksa Pístecké
Akrobatické vystoupení na šále
Dobové vystoupení v rytmu swingu
Casino

Hudební program:
Lam Trio
Jamr´s
Golden Delicious
Queen Prague
DJ Thomase

KULTURA

Vstupné: 430 Kč ( velký sál ), 380 Kč ( ostatní prostory ). 

Předprodej vstupenek od 9. 1. 2023 v IC nebo online.

Úterý 24. 1. | 9.00 – 11.00 | 
Pobočka knihovny Sever

BOOKSTART
S MEDVĚDY
Máte rádi knihy a zábavu? Chcete poznat nové 
podnětné prostředí a začlenit děti do kolektivu? 
Všichni rodiče, prarodiče i jiní příbuzní jsou 
srdečně zváni se svými ratolestmi na dopoledne 
s medvědy do knihovny. 
Vstup volný.
Určeno pro děti od 0 do 3 let a jejich doprovod.

KNIHOVNA
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Úterý 24. 1. | 18.00 | Malý sál KDK

POVÁLEČNÝ IRÁK 
A KURDISTÁN
“Cestující pisálek” Jiří Kalát se s vámi podělí 
o ještě čerstvé zážitky z Iráku a Kurdistánu.

Vstup volný.

KNIHOVNA

Pátek 27. 1. | 19.00 | Velký sál KDK

TECHTLE MECHTLE: 
KABARET ŠULIN RŮŽ
Nechte se zanést do Paříže. Na své si přijdou 
nejen milovníci tance, ale také dobré zábavy 
a legrace.
Pořad je parodií na známý Cabaret Moulin 
Rouge v Paříži a zaujme Vás nejen velkou 
jevištní scénou a tancem, ale také více jak 
sedmdesáti výpravnými kostýmy a vtipnými 
scénkami. Travesti skupina Techtle Mechtle 
pořádá  výpravné pořady, které bývají 
vyprodané i dlouho dopředu.

Vstupné: I. sektor 390 Kč, II. sektor 360 Kč.
Předprodej v IC Kopřivnice a online.

KULTURA
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Úterý 31. 1. | 8.30 | Velký sál KDK

KULTURA ŠKOLÁM: 
PRINCEZNA ZE MLEJNA
Já jsem malej, ale šikovnej! Divadelní 
zpracování známé filmové pohádky Zdeňka 
Trošky.
V jihočeské vísce, uprostřed stříbrných rybníků 
a tmavých lesů, žije pohledný mládenec 
Jindřich, který se jednoho dne vydá do světa 
s pevným rozhodnutím vysvobodit zakletou 
princeznu.

Vstupné 70 Kč.
Prodej vstupenek v den konání v IC Kopřivnice.

KULTURA
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Vánoční filmové klasiky na plátně spolu s 
přáteli a dobrým občerstvením.
Jak jinak strávit vánoční čas než s oblíbenými 
filmy a blízkými. Přijďte za námi před 
Ringhofferovou vilu, kde na vás z plátna dýchne 
ta pravá vánoční atmosféra.
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Užijte si společné chvíle u punče či čaje a také si 
pořiďte něco pěkného pro sebe a své blízké. 
Tradiční trhy s tématikou zimy a Mikuláše 
s doprovodným programem pro děti i dospělé. 
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FILMOVÉ TIPY
OPERACE FORTUNE: 
RUSE DE GUERRE
Superšpion Orson Fortune (Jason Statham) 
a jeho tým špičkových agentů naverbují největší 
hollywoodskou filmovou hvězdu Dannyho 
Francesca (Josh Hartnett), aby jim pomohl při tajné 
misi, jejímž cílem je zabránit miliardáři 
a zprostředkovateli zbraní Gregu Simmondsovi 
(Hugh Grant) v prodeji nové smrtící zbrojní 
technologie, která hrozí narušit světový řád.

M3GAN
M3GAN je zázrakem umělé inteligence, panenka 
jako živá a naprogramovaná tak, 
aby byla dokonalým společníkem dítěte 
a největším spojencem rodičů. Tohoto 
generativního androida navrhla Gemma, geniální 
tvůrkyně robotů z hračkářské společnosti. M3GAN 
dokáže naslouchat, sledovat, učit se a především se 
stát dokonalou přítelkyní, učitelkou, parťačkou 
a ochránkyní dítěte, ke kterému je připoutána. 
Gemma se však nečekaně stává pěstounkou své 
osiřelé malé neteře Cady. V této nečekané situaci 
znejistí, není připravena být pro ní náhradním 
rodičem. Pod silným tlakem v práci se tedy 
rozhodne spojit Cady se svým prototypem panenky 
M3GAN ve snaze vyřešit oba problémy. 
Toto rozhodnutí má nepředstavitelné následky.

VÍCE INFORMACÍ NA www.KINO.KDK.CZ
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FILMOVÉ TIPY
ZOUBKOVÁ VÍLA
Zvídavá a nezbedná Violetta (337 let) se učí na 
zoubkovou vílu, jenže se jí to moc nedaří. Místo, 
aby dětem za zoubky vyčarovala hračky jako ostatní 
zoubkové víly, jediné, co umí jsou… fialky! Její 
maturitní zkouška se blíží a jen víly, které jí složí, 
dostanou drahokam, se kterým se mohou 
pohybovat tam a zpět z lidského světa. Violetta 
samozřejmě pohoří na celé čáře, ale nebyla by to 
ona, aby si nenašla způsob, jak to vyřešit. Bez 
váhání ukradne drahokam jiné víle a propašuje se 
do lidského světa. A přistane v pokoji Maxie.

BABYLON
Damien Chazelle natočil film Babylon o vzestupech 
i pádech hrdinů filmařského šílenství 
v dekadentním Hollywoodu dvacátých let minulého 
století. Němé filmy ustupují zvukovým a jejich herci 
i tvůrci se tomu snaží přizpůsobit. Některým to 
skvěle sedne, ale jiní mají menší úspěch. V hlavních 
rolích se představí Margot Robbie a Brad Pitt.

VÍCE INFORMACÍ NA www.KINO.KDK.CZ
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PŘÁNÍ K NAROZENINÁM
Líba má každý rok jediné narozeninové přání. Trvá 
na tom, aby se na její oslavě sešla celá rodina, což 
všichni vždy splnili. Tedy až do letošních narozenin. 
Její syn Petr má na tenhle rok jiné plány, a tak před 
rodinou předstírá nemoc. Letos chce totiž poprvé 
strávit narozeniny se svým přítelem Karlem, který 
má narozeniny ve stejný den. A Karel je pro zbytek 
rodiny Petrovým dlouho skrývaným tajemstvím. 
Líba se však své oslavy nehodlá jen tak lehce vzdát. 
Rozhodne se Petra překvapit a s celou rodinou se 
přesunout k němu. Nečekaná návštěva donutí Petra 
k rychlé improvizaci.

PERINBABA A DVA SVĚTY
Příběh Lukáše a jeho kmotry Perinbaby je protkán 
dobrodružstvím, humorem i magickými kouzly. 
Po smrti rodičů, Alžbětky a Jakuba, se jejich syn 
Lukáš vydává na dlouhou cestu za štěstím. Díky své 
vynalézavosti, mladické neohroženosti a dovednosti 
si vzápětí najde způsob, jak se ve světě neztratit. 
S tím mu pomáhá čtyřnohý přítel Ucho, který se 
k němu na cestě připojil.

VÍCE INFORMACÍ NA www.KINO.KDK.CZ
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Úterý 21. února | 19.00 | Velký sál KDK

VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM
Autor: Renato Giordano a Rodolfo Sonego
Produkce: agentura HARLEKÝN
Režie: Vladimír Strnisko
Hrají: Simona Stašová, Michal Dlouhý, Andrea 
Daňková a Vasil Fridrich nebo Petr Vančura
Hořko-sladká komedie o tom, jak si udržet živé 
manželství.

KULTURA

PŘIPRAVUJEME

Pátek 17. 2. | Velký sál KDK

VALENTÝNSKÉ OLDIES 
V KOPŘIVNICI
Premiéra akce nabitá těmi nejlepšími hity z 80´
a 90´ let. Přijďte si užít tu nejlepší retro párty
v Kopřivnici!
Atmosférou nabitá společenská akce plná 
nezapomenutelných písní.

KULTURA
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Úterý 28. 2. | 8.30 a 10.00 | Velký sál KDK

KULTURA ŠKOLÁM: 
O PRAČLOVÍČKOVI
Báječný výlet do světa dinosaurů, dinosauřic, 
ptakoještěrů a ptakoještěrek. 

KULTURA

Sobota 25. 2. | Velký sál KDK

MAŠKARNÍ KARNEVAL 
PRO DĚTI
I děti mají svůj bál, kde si mohou zaskotačit.
Udělejte radost svým ratolestem a na jeden den 
z nich udělejte princeznu, piráta či čaroděje. 
Oblíbený maškarní bál plný zábavy a her.

KULTURA

Pátek 3. 3. | 19.00 | Malý sál KDK

JAN BURIAN - EKOLOGIE 
DUŠE ANEB JAK ZŮSTAT 
NORMÁLNÍ
Beseda s vyprávěním a autorskými písničkami o 
současném životě v doprovodu klavíru.
NOVÝ TERMÍN! Přesunuto z technických důvodů 
(původního termín 21. 10. 2022).

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:

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: 15.30 - 17.30

WWW.KDK.CZ INFORMACE

Změna programu vyhrazena.
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