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1. Základní údaje o organizaci 

1.1 Informace o organizaci 

 

Kulturní dům Kopřivnice, příspěvková organizace, vznikl v polovině roku 2012 na základě 

Dodatku č. 10 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská knihovna Kopřivnice, 

schváleném na 10. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice dne 17. 5. 2012 usnesením č. 

235. Tímto dodatkem, který nabyl účinnosti dne 1. 7. 2012, došlo jak ke změně názvu 

příspěvkové organizace – z „Městská knihovna Kopřivnice“ na „Kulturní dům Kopřivnice“, tak 

k rozšíření předmětu činnosti.  

Kulturní dům Kopřivnice je zřízen městem Kopřivnice za účelem podpory aktivního i 

pasivního kulturního vyžití občanů, dále za účelem poskytování služeb a správy majetku 

zřizovatele.  

 

1.2 Přehled činnosti 

 

Kulturní dům Kopřivnice (dále jen KDK) zaštiťuje provoz Městské knihovny Kopřivnice, 

Informačního centra města Kopřivnice, Kina Kopřivnice. KDK dále realizuje kulturní a 

kulturně společenské či vzdělávací akce pro veřejnost. Jedná se o koncerty, divadla, besedy, 

přednášky, projekce, literární programy, výchovné akce a lekce, výstavy, soutěže. Na mnoha 

akcích, které pořádají další kulturní subjekty se podílí poradensky, technicky i přímou 

organizací. Pod hlavičkou KDK oddělení Městské knihovny Kopřivnice je pravidelně 

pořádána Akademie třetího věku (A3VK), která je koncipována jako zájmové semestrální 

studium, určené pro posluchače starší 55 let. KDK mimo zmíněné zajišťuje propagaci města 

a vytváří produkty pro podporu cestovního ruchu včetně agendy projektu Lašská brána 

Beskyd a je zázemím pro provoz Loutkového divadla Rolnička. 

Organizace pečuje ve spolupráci s patřičnými odbory zřizovatele o majetek svěřený 

k hospodaření (opravy a údržba budovy, technického zařízení a vybavení včetně estetických 

úprav), poskytuje pronájmy nebytových prostor. 

 

1.3 Organizační struktura a personální zajištění 

 

Kulturní dům Kopřivnice má tyto základní subjekty: 

 Městská knihovna Kopřivnice 

 Informační centrum Kopřivnice 

 Kino Kopřivnice 

 Kulturní dům Kopřivnice 

Kulturní dům Kopřivnice se vnitřně člení na:  

 Oddělení správa 

 Oddělení kultura 

 Oddělení kino 

 Oddělení informační centrum 

 Oddělení knihovna 

 Oddělení Bar 603 
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 Součástí Kulturního domu Kopřivnice je i správa nebytových prostor a majetku 

loutkového divadla. 

 

V čele Kulturního domu Kopřivnice stojí ředitelka, jmenovaná Radou města Kopřivnice, která 

je současně statutární zástupce. Zastupuje organizaci navenek a jedná jejím jménem v rámci 

oprávnění daných zřizovací listinou, v souladu s obecně platnými legislativními předpisy a 

směrnicemi zřizovatele. 

 

Vedoucími pracovníky KDK jsou: 

 Ředitelka KDK 

 Vedoucí Městské knihovny Kopřivnice 

 Vedoucí Informačního centra Kopřivnice 

 Vedoucí kina 

 Vedoucí provozu 

 Hlavní ekonom 

 Vedoucí baru 

 

Níže uvedené organizační schéma vyznačuje vnitřní strukturu, ze které vyplývají zásady 

řízení, vztahy nadřízenosti a podřízenosti jednotlivých pracovišť v rámci KDK. 

 

 
 

 

Chod Kulturního domu je zajištěn stálými zaměstnanci a dále dlouhodobými brigádníky. 

Počet zaměstnanců se v průběhu roku 2018 silně pohyboval vlivem dlouhodobé pracovní 

neschopnosti. Zejména však fluktuaci zaměstnanců ovlivnily nástupy na mateřskou 

dovolenou, což se týkalo oddělení MK, oddělení IC, oddělení správy, oddělení kultury, 

oddělení baru. K 31. 12. 2018 bylo na mateřských či rodičovských dovolených 10 

zaměstnankyň.  

Od 1. listopadu 2018 došlo k nejzásadnějším dvěma změnám v personálním zajištění chodu 

organizace, a to k nástupu nového hlavního ekonoma a nové ředitelky organizace. Obě 

funkce jsou obsazeny dočasně, pouze jako zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou. 
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2. Provozní a technická oblast 

2.1 Činnost v oblasti správy budov 

Byly provedeny nezbytné udržovací práce na budově.  

 

Renovace a Opravy 

Během roku 2018 došlo k následujícímu: 

 Nalezená obří prasklina v archívu knihovny 4NP KOZI byla odborně posouzena 

statikem a došlo k jejímu odstranění. 

 Vlhká zeď v suterénu KOZII, jejíž příčinou byly vadné automatické odvzdušňovací 

ventily ve stoupačce vedoucí prostorem muzea, byla i s její příčinou opravena. 

 V prostoru recepce muzea bylo instalováno topení. 

 Začala první etapa výměny vadných ventilů v hydrantech. 

 Ve výměnících byly vyčištěny filtry hlavních potrubních rozvodů. 

 Došlo k výměně všech filtrů ve vzduchotechnice KDK. 

 Bylo provedeno hloubkové čištění odpadových vpustí na střeše KDK. 

 Byla realizována oprava bezbariérové plošiny u IC – uhnilé nosníky, včetně opravy 

zábradlí. 

 Byl odstraněn zastaralý nevyužívaný informační panel kolem sloupu u hlavního 

schodiště ve 3NP KOZI. Sloup byl opraven. 

 Došlo k rozšíření požárního systému o nouzové tlačítko poplachu pro vestibul. 

 Byl proveden servis a údržba klimatizačních jednotek. 

 

Revize 

Kromě stálých každoročních revizí bylo provedeno následující: 

 Revize silnoproudových rozvodů velkého sálu a části objektu KOZII. 

 Deratizace sklepních prostor KDK a kanalizací okolo objektu KDK. 

 Kontrola HZS Nový Jičín. 

 Čištění koberců a židlí v celém objektu. 

 

Další 

 Nákup pivních setů 

 Zavedeno Autopatrol Online - GPS monitoring vozidel - Moderní online monitorovací 

systém s integrovanou knihou jízd 

 

2.2 Provozní oblast 

Archivace 

V roce 2018 pokračovala práce i v této oblasti. Ve volné místnosti, která odpovídá 

parametrům pro uskladnění dokumentů, vznikl archiv KDK. Zde byly navezeny veškeré staré 

dokumenty od r. 1994, které do té doby byly umístěny v prostorách archivu knihovny. 

V polovině roku 2018 proběhla schůzka asistentky ředitelky s p. Šustalou ze Státního 

okresního archivu Nový Jičín (SOkA), který zodpověděl veškeré dotazy ohledně archivace, 

starých dokumentů a postupu při skartaci.  
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Dokumenty v archivu jsou postupně třízeny dle spisového a skartačního plánu, evidovány v 

tabulce a v přípravě je již také skartační řízení, které bohužel nebylo dotáhnuto do konce, a 

to z důvodu časové náročnosti a časové zaneprázdněnosti. 

Plánovaná tabulka archivu akcí KDK za období 2012-2018 byla v průběhu roku vytvořena a 

byla použita pro přesun dat na nový web KDK. Archiv plakátů je prozatím v přípravě. 

 

Rozúčtování tepla a podíl na elektrické energii ve společných prostorách 
Od 1. 9. 2018 se začalo rozúčtovávat teplo podle tepelných ztrát. Tento způsob rozúčtování 

byl stanoven na základě odborného posudku. Ze závěru posudku plyne, že potřeba tepla na 

vytápění z rozměrů konstrukcí a jejich tepelně-izolačních vlastností velmi dobře 

koresponduje se skutečnou spotřebou tepla na vytápění. Nájemníci byly o této skutečnosti 

informování v květnu roku 2018. Dodatky k novému rozúčtování tepla byly rozeslány v srpnu 

2018. S odborným posudkem byli taktéž všichni nájemníci informováni. 
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3. Činnost v oblasti kultury 

Rok 2018 se nesl ve znamení oslav 70. výročí povýšení Kopřivnice na město. Kulturní dům 

Kopřivnice se zapojil do příprav tohoto výročí bohatým programem plného akcí pořádaných 

jak Kulturním domem Kopřivnice, ale i spoluprací s ostatními subjekty působícími na území 

Kopřivnice. Cílem bylo zdokonalovat služby pro návštěvníky, zachovat pestrost programu a 

přinášet to, co v Kopřivnici nikdy anebo dlouho nebylo. K oslavám výročí byl připraven 

hudební program v rámci Bartolomějského večera (Lenka Lo Hrůzová, Voxel, Tata bojs, 

Thom Artway, Queenie). Závěrem celých oslav bylo Slavnostní udílení čestných občanství 

města a titulů významná osobnost města za doprovodu PKF - Prague Philharmonia zazněly 

skladby Josefa Suka, Josepha Haydna a Antonína Dvořáka. 

 

 

Plesy 

Plesovou sezónu v kulturním domě zahájil v sobotu 20. ledna Obecní ples. Hlavním hostem 

večera byl zpěvák Petr Bende s kapelou, k tanci a poslechu hrály kapely Jamr´s a Rivieras 

Show Band. Doprovodný program byl jako i v předchozích letech bohatý, hosté měli možnost 

vidět program Bublinová show – unikátní bublinovou show profesionálního bublináře a 

světového rekordmana Matěje Kodeše. Dále pro návštěvníky vystoupili Jakub Mazůch a 

Tereza Vodičková z tanečního studia MG Dance – show Charleston a show salsy – kteří jsou 

tanečním párem nejvyšší mezinárodní třídy v latinskoamerických tancích. V baru Pomněnka 

hrála Cimbálová muzika Radhošť. Příjemnou atmosféru ve stylových aranžích známých písní 

doplnilo LAM trio ve foyer kina. 

Tradičně největším plesem v Kopřivnici byl jako každý rok Muzikantský ples. Ten se konal 3. 

března a vystoupily na něm kapely z celé ČR (Swingtime band, PartyLeaders, Expedice 

Apalucha, Cimbálová muzika Konopjan, Neo Chess Sunny Rock And Roll Band, Banda del 

caffe, Cizinci, DJ Stoupa, DJ Tygr). Na úvod zatančili Jan Tyllich a Lenka Komínková z 

Tanečního studia HMdance. Součástí plesu je také doprovodný program, ve kterém se 

představily Mažoretky Sunny Kopřivnice, Taneční vystoupení ZUŠ Zdeňka Buriana, Škola 

kolečkového bruslení LENE. Pestrý program přilákal mnoho návštěvníků a ples byl jako 

každý rok vyprodaný. 

V roce 2018 proběhl v kulturním domě již pošesté Rodičovský bál, 10. ročník Kopřivnického 

PLESKu a 17. března uspořádal KDK Pohádkový maškarní karneval s Klauny z Balónkova. 

Mezi akce plesového typu se každoročně řadí i jarní a podzimní Seniorské odpoledne (12. 

dubna, 22. listopadu). Akce tradičně nabízí pestrý program a těší se velké návštěvnosti. V 

dubnu kulturním domem opět zazněly Hity z kazeťáku – jde o retrodiskotéku nestárnoucích 

hitů posledních dekád minulého století, kde hlavním hostem večera byl Standa Hložek. 

 

Nedělní pohádky 

Nedělní pohádky jsou hrány v kinosále pravidelně jednou za měsíc s výjimkou letních 

prázdnin a měsíce prosince, kdy se koná Mikulášská jízda. Pohádky si stále udržují vysokou 

návštěvnost a jsou dlouho dopředu diváky rezervovány. Soubory, které v roce 2018 odehrály 

v kopřivnickém kulturním domě nedělní pohádku, byly tyto: CziDivadlo: O křišťálovém srdci, 

Divadlo Studna: Pyšná princezna, Divadlo eMILLIon: Zlatovláska, Divadlo Silesia: Byla 

jednou koťata, ART AGENCY TS: Mach a Šebestová – Slušné chování, Divadélko 

Koloběžka: Houbařská pohádka, Divadlo Kapsa: Nešťastný šafářův dvoreček, Divadélko 

Koloběžka: Co malí medvědi o podzimu nevědí, Divadlo Studna: Byla cesta byla ušlapaná…. 

Dramaturgie nedělních pohádek je sestavena tak, aby se děti potkaly s příběhy klasických 
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pohádek, seznámily se s divadlem loutkovým, hraným i hudebním a také, pokud možno, aby 

si vzaly z viděných příhod ponaučení. V roce 2018 byla rozšířená nabídka programů pro děti 

o dopolední promítání v kině. 

 

Divadelní předplatné 

V první polovině roku 2018 pokračovalo divadelní předplatné sezóny 2017|2018. V červnu 

pak byla připravena nová divadelní sezóna 2018|2019. 

Do souboru šesti představení byly zařazeny pečlivě vybrané kusy, které jsou ukázkou toho 

nejlepšího, co se na české divadelní scéně v současnosti odehrává. Jednalo se vesměs o 

nové inscenace. Hracími dny zůstaly čtvrtky, cena předplatného se nezměnila – 1500 Kč za 

permanentku v 1. sektoru a 1200 Kč za permanentku v 2. sektoru, abonentům nadále 

zůstala výhoda v podobě 25 % na divadelní speciály a vybrané koncerty a na divadelní 

zájezdy abonenti neplatí dopravu. Počet předplatitelů v nové sezoně je 160. 

Skladba nového předplatného byla následující: 

 

Čtvrtek 13. září 2018  

ANTHONY HOROWITZ – MINDGAME – LÍBEZNÉ VYHLÍDKY 

STAGEARTCZ A DIVADLO BOLKA POLÍVKY (BRNO) 

Čtvrtek 4. října 2018 

ISTVÁN ÖRKÉNY – KOČIČÍ HRA 

TĚŠÍNSKÉ DIVADLO (ČESKÝ TĚŠÍN) 

Čtvrtek 14. února 2019 

ALOIS A VILÉM MRŠTÍKOVI – MARYŠA 

DIVADLO PETRA BEZRUČE (OSTRAVA) 

Čtvrtek 14. března 2019 

JAROSLAV FOGLAR – RYCHLÉ ŠÍPY 

SLOVÁCKÉ DIVADLO (UHERSKÉ HRADIŠTĚ) 

Čtvrtek 11. dubna 2019 

LEWIS CARROLL, SABINA MACHAČOVÁ – ALENKA V ŘÍŠI ZNAKŮ 

BURANTEATR (BRNO) 

Čtvrtek 30. května 2019 

ANNA PETRŽELKOVÁ – DOBRÉ MRAVY 

MĚSTSKÉ DIVADLO ZLÍN (ZLÍN) 

 

Divadelní zájezdy 

DIVADLO MÍR (Ostrava) 

Sébastien Thiéry – DVA ÚPLNĚ NAZÍ MUŽI 

KOMORNÍ SCÉNA ARÉNA (Ostrava) 

Tomáš Vůjtek – SMÍŘENÍ 

 

Divadlo – ostatní 

Zahájení lednové sezóny patřilo 13. ledna básníkovi, scenáristovi, překladateli a také 

vtipnému glosátorovi Ivovi Šmoldasovi, který vyprávěl historky ze svého života, ale také 

odpovídal na dotazy diváků. Zcela zaplněný sál sledoval 1. února představení Hrdý Budžes s 

úžasnou Bárou Hrzánovou v hlavní roli. Dalším divadelním speciálem bylo představení dne 

7. února s Šárkou Vaculíkovou – Milena má problém. Pátek 23. února patřil komedii 

Manželský čtyřúhelník. Na Minipárty s Karlem Šípem se návštěvníci velice těší, a proto není 

divu, že známého moderátora společně s Aloisem Náhlovským sledoval 8. března vyprodaný 
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sál. Vyprodaný sál byl opět 23. března, kdy se jednalo o hru Kdes to byl(a) v noci. Neděle 8. 

dubna byla v duchu melodií známých operet a veselých textů v pořadu Operetní skříňka s 

líčidly. V rámci divadelní přehlídky Kopřiva 2018 se 27. dubna uskutečnilo na jevišti velkého 

sálu vystoupení Radima Vizváry, který předvedl neskutečné pantomimické Sólo. Dalším 

představením z dílny Divadla Petra Bezruče bylo 28. dubna Kráska z Leenane, které 

popisuje studii lidských vztahů. Divadelní sezónu zakončilo 11. června představení Bez 

předsudků, které v zaplněném sále ukázalo v podání herců Pavla Zedníčka a Jany Paulové, 

co vše se může přihodit na služební cestě. Známé i neznámé příhody ze života Miroslava 

Horníčka v pořadu Vzpomínkové hovory H doplnil o písně a vyprávění Richard Pogoda v 

pátek 12. října. Cestopisné besedy jsou převážně v režii knihovny, ale 13. listopadu jsme 

připravili ve spolupráci s Janem Křístkem cestopisnou přednášku Keňa z ptačí perspektivy, 

která měla velký ohlas a naplnila prostor akademické posluchárny. Po minulém úspěchu 

opět zavítali do KDK se svou komediální show Tři Tygři 14. listopadu. Další porci skvělé 

zábavy si diváci užili na představení S Pydlou v zádech 10. prosince.  

Koncerty 

V roce 2018 se uskutečnilo několik velmi pěkných a kvalitních koncertů. Rok 2018 byl 

zahájen koncertem Duo Jamaha v úterý 30. ledna. 14. února se uskutečnil benefiční koncert 

na podporu projektu Slabikář pro každého, kde byl hlavním hostem Voxel. Kulturní dům 

Kopřivnice navštívil 13. dubna Vlasta Redl s kapelou Tichá parta s názvem koncertu Recitál 

písničkáře. Další vyprodaný koncert zajistila kapela Olympic 23. dubna. Ve středu 20. června 

zazněly šansony Hany Hegerové v podání Lucie Rybnikářové v hudebním doprovodu 

Martina Pančochy. Městský dechový orchestr Kopřivnice připravil na 30. června koncert k 70. 

letému výročí povýšení Kopřivnice na město. K výročí oslav 100. let od vzniku 

Československé republiky byl připraven koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers s 

programem Od první křaplavky jazzové 20. října. Oslavy pokračovaly víkendem 26.–28. 

října. Pátek 26. října byl věnován milovníkům tance a dobové hudby v podání LAM Tria. 

Program byl doplněn o výuku swingových tanců tanečních partnerů Petra Makeše a Hany 

Procházkové. V sobotu na velkém sále zazněly písně Ježka, Voskovce a Wericha v podání 

Ondřeje Rumla a Matej Benko Quintetu. Na závěr víkendu jsme zavzpomínali na největší 

šlágry první republiky v doprovodu Swingového orchestru Bedřicha Pukovce. O skvělý 

koncert a úžasnou atmosféru se postaral koncert dvou interpretů, Hany Zagorové a Petra 

Rezka dne 25. listopadu. Adventní neděle 9. prosince patřila Radůze, která se po dvou 

odložených koncertech konečně dostala do Kopřivnice. Nejočekávanější akcí byl koncert 

Jaromíra Nohavici dne 12. prosince, který byl během hodiny vyprodaný. Pan Nohavica 

podpořil děti, které se v tentýž den zúčastnily celonárodní akce Česko zpívá koledy pod 

vedením paní učitelky Evy Nedjalkové. Posledním koncertem v roce 2018 byl společný 

koncert Alfa Bandu a Vladimíra Hrona. 

Celovečerní hudební akce proběhla 26. května v podobě 6. ročníku minifestivalu MAY DAY. 

Hosty tohoto ročníku byli Nedivoč, Robert Křesťan a Druhá tráva, Pokáč a Záviš.  

V září se KDK opět stal součástí Svatováclavského hudebního festivalu, kdy 26. září mohli 

milovníci hudby navštívit koncert v kostele sv. Bartoloměje.  

 

Venkovní akce 

Zcela zaplněné prostranství před kulturním domem zhlédlo Novoroční ohňostroj 1. 1. v 17 

hodin. Další akcí, kterou připravil Kulturní dům Kopřivnice na venkovním prostranství, bylo 

Prvomájové balábilé, které se z důvodu oprav vily v Sadu Dr. E. Beneše konalo před KDK. 

Cílem této akce je, aby ve státní svátek a 1. máj – lásky čas mohly spolu rodiny vyjít ven a 

rozptýlit se pestrým programem. Tentokrát to bylo Divadlo Koráb s Pohádkou pro 3 + 1 
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prasátka, dále vystoupili členové FunTime Athletics z Nového Jičína s akrobatickou 

sestavou. Děti se mohly povozit na konících nebo si užít dovádění na nafukovací atrakci. K 

poslechu zahrál Městský dechový orchestr Kopřivnice v tanečním doprovodu Mažoretek 

Sunny Kopřivnice a ostravská kapela Šajtar. 

Dále se KDK podílel na přípravě Dne dětí – Pohádková první pomoc, který proběhl 1. 

června. Současně probíhala akce Den sociálních služeb před MÚ Kopřivnice. Počasí vyšlo, 

tudíž návštěvnost byla velká. Na závěr celého programu byl pro veřejnost připraven koncert 

Adama Mišíka. 

Pátek 22. června patřil Evropskému svátku hudby. Dopolední program pro školy se letos 

konal venku. Jelikož má Evropský svátek hudby oslavit pestrost hudebních žánrů, byl 

program zvolen právě takto. Na podiu se vystřídaly kapely Ptakustik, Pavel Helan, Laura a 

její tygři, Perutě a Milan Peroutka. Laura a její tygři to pořádně rozjeli a Kopřivnice žila nejen 

hudbou, ale i tancem. Bohužel počasí ve večerní části již tolik nevyšlo. Vystoupení 

posledního interpreta se muselo z důvodu deště přerušit.  

I v roce 2018 pokračovala série Promenádních koncertů, na kterých se postupně představily 

kapely Ruky na dudy (7. července), Zdendalele band (14. července) a Alfa Band (21. 

července) a Valachcore (28. července). V rámci projektu Někdo ven? vystoupila před KDK 

kapela Slza (24. srpna). Prostor před KDK se celý zaplnil fanoušky této kapely. K pouti byl 

tradičně připraven Starodávný jarmark (25. srpna) v parku. Počasí ráno nebylo úplně 

vstřícné, ale později se umoudřilo a jarmark proběhl jako tradičně. Bartolomějský večer před 

kulturním domem (25. srpna, účinkující: Lenka Lo Hrůzová, Thom Artway, Queenie, Voxel, 

Tata bojs) byl zahájen v 15 hodin vypouštěním balónku s přáním, dále program pokračoval 

zmíněnými interprety. Program pouťové neděle (26. srpna, program: Koncert Městského 

dechového orchestru Kopřivnice, Bebran z Bánovce nad Bebravou) byl závěrem oslav 70. 

výročí povýšení Kopřivnice na město. 

První adventní neděli 2. prosince byla v Kopřivnici za doprovodu Dětského sborového studia 

Ostrava-Jih a programu pro děti (betlémská stáj a živý betlém) slavnostně rozsvícena 

vánoční výzdoba a zahájen advent. 

 

Tradiční akce 

Z tradičních akcí, které se v kulturním domě každoročně konají, proběhla v roce 2018 

postupová soutěž mladých zpěváků Koprstar, Jarní koncert pěveckých sborů a kapel s 

vyhlášením vítěze Koprstar, Taneční koncerty ZUŠ Zdeňka Buriana, Vánoční čekání 

(vánoční koncert žáků kopřivnických škol), Motýlek – přehlídka tvorby handicapovaných dětí 

(téma taneční), 52. ročník Taneční soutěže Tatra (postupové soutěže třídy A a kategorie 

Junior II ve standardních a latinskoamerických tancích dospělých párů), nechyběl ani 

Mikuláš. 

 

Kultura školám 

V roce 2018 pokračovala představení naplánovaná na sezónu 2017|2018. Postupně 

proběhly tyto akce: Zkrocení zlé ženy, O líných strašidlech, Pověsti pro štěstí, Když chceš, 

tak to dokážeš, O princezně, která ráčkovala. Poté byla školám připravena nová nabídka na 

sezónu 2018|2019 a na podzim se z ní odehrála představení: Země je placatá, jinak tě 

zabiju!, Honza a lesní skřítek, Abraka Muzika – Kyberprostor 

 

Další akce 

V roce 2018 se konala v kulturním domě modelářská výstava Beskyd Model Kit Show, 

tentokrát poprvé jako spolupráce Kulturního domu Kopřivnice a pana Romana Kresty jako 
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hlavního nového organizátora akce. Tato forma znamenala pro KDK mnohem větší angažmá 

v celé akci, přípravy několik měsíců dopředu, zajištění činností, které KDK u Kit Show v 

pronájmu neřešil, apod. Došlo k novému uspořádání velkého sálu, kdy se mnohem více 

zvýšil komfort návštěvníků i bezpečnost. S obdobnou formou spolupráce počítají obě strany i 

v roce 2019. Spolupráce s Divadelním centrem (Zlín), které připravuje představení pro žáky 

základních škol v anglickém jazyku. 

V průběhu roku slouží kulturní dům nejen akcím pro veřejnost, ale také akcím pro prezentaci 

aktivit města či různých organizací. A tak proběhlo v kulturním domě v roce 2018 např. 

Ocenění osobnost v sociálních službách, Koncert táborníků z letního tábora Malované 

písničky, Běh rodným krajem Emila Zátopka, Zasedání volební komise, Tancem kolem 

světa, Obhajoba kritérií MA21   Zdravé město Kopřivnice, Kopřivnické pressování, Oslavy 

dne boje za svobodu a demokracii, Pionýrský sedmikvítek, Dobročinný vánoční jarmark. 
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4. Činnost v oblasti kina 

Kino hraje 52 týdnů v roce a 6 dní v týdnu. V roce 2018 odehrálo více než 750 představení 

pro bezmála 36 000 diváků. V kině dále proběhlo mnoho pronájmů či spoluprací. Na konci 

roku prošel projektor a dané příslušenství kompletním servisem a kontrolou, která poukázala 

na brzkou nutnost zakoupení nového projektoru instalovaného v roce 2010.  

4.1 Změny v jednotlivých oblastech 

 O prázdninách proběhlo pravidelné hloubkové čištění sedaček a veškerých koberců. 

 

4.2 Programové cykly 

Kino dětem 

Kino dětem je soubor programových cyklů, který zahrnuje: Kino a mateřské školy, Kino a 

základní školy, Kino a družiny, Víkendové pohádky, Plackování v kině, Promítání s Brose. 

Tradiční zůstalo předkládání vybraných titulů školám pomocí nabídkových listů. Oslovené 

jsou nejen školy v Kopřivnici, ale také v okolí: Mniší, Lubina, Veřovice, Příbor atd. Pro 

základní školy je plánován dopředu celý školní rok, družiny mají nabídku vždy na pololetí, tj. 

dvakrát ve školním roce po osmi nebo sedmi filmech.  

 

Kino a mateřské školy: Pohádky pro naše nejmenší 

Červen 2018 

 rozeslání nabídky představení 

 nabídnuto 9 pásem krátkých filmů 

Kino a základní školy: Škola a film 

Červen 2018 

 rozeslání nabídky představení 

 návštěvnost základních škol ve školním roce 2018/2019 je podobná jako v roce 

předchozím, školy nemají zájem navštěvovat filmová představení. Nutno ovšem 

podotknout, že Mikulášské kino s Brose si nenechá ujít snad žádná škola. 

 návštěvními dny jsou stále pondělky a pátky. 

Kino a družiny: Odpoledne plná dobrodružství 

Cyklus kino a družiny děti znají jako Bijáska. V roce 2018 mohly děti vidět 16 dětských titulů 

rozdělených na Bijásek jaro 2018 a Bijásek podzim 2018. 

 zúčastňují se pouze 3 základní školy: ZŠ M. Horákové, ZŠ E. Zátopka, ZŠ 17. 

listopadu 

 Pokud je sál volný umožňuje kino navštívit představení i veřejnosti – vstupné 60 Kč. 

 návštěvním dnem je pondělí. 

Promítání s Brose: Mikulášské kino s Brose 

Je již neměnným pravidlem, že firma Brose CZ s.r.o. pravidelně v prosinci naděluje všem 

kopřivnickým školákům a školačkám k Mikuláši dárečky v podobě filmových představení. 

V prosinci mohli všichni žáci kopřivnických školek a škol zhlédnout vybraná představení 

zdarma. 

Víkendové pohádky: Pohádková sobota a neděle 

 V sobotu a v neděli hraje kino již o půl čtvrté pro nejmenší, s výjimkou nedělí, kdy je 

pro děti připravena divadelní pohádka nebo je promítána výstava. 

 Dětské projekce o půl čtvrté jsou přidávány také v období prázdnin, i v tomto období 

jsou časné projekce hojně navštěvované. 
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 Od září 2018 byly přidány také víkendové projekce v 9.30 dopoledne.  

Mámino kino MIKINO 

 Speciální projekce se sníženou hladinou zvuku a částečným osvětlením sálu nabízejí 

útulnou atmosféru pro děti, ale zároveň dávají rodičům prostor věnovat se jak filmu, 

tak dětem. Děti však mohou využít hrací koutek mimo promítací sál, který je zajištěn 

Mateřským centrem Klokan Kopřivnice. Maminky mohou rovněž počítat se zázemím 

pro přebalování a kojení a prostorem pro uložení kočárku. Jedno úterý v měsíci od 

16.00 hodin v Kině Kopřivnice mají maminky a tatínkové své děti na dosah, zároveň 

se mohou dívat na celovečerní „dospělácký“ film a nikdo se na ně nezlobí, když 

během sledování filmu řeší rodinné či akutní výchovné záležitosti. 

 

Umění v kině 

Kino Kopřivnice již sedm let přenáší svým divákům na filmové plátno kouzelný svět hudebně-

dramatického i výtvarného umění. Programový cyklus „Umění v kině“ se v průběhu let 

rozrostl o balety, koncerty a výstavy.  

 základní propagací je výlep plakátů s programem, který je mířen do celého okresu 

Nový Jičín a také do Valašského Meziříčí. 

 tiskové zprávy jsou rozesílány na velký počet adres medií: rádio, noviny, televize. 

 K celému programu Umění v kině je vytvořena programová brožurka.  

 předprodej sezóny 2018/2019 začal 1. 8. 2018. 

 cenový systém prodeje: Vstupné 250 Kč, při současné koupi 6 a více vstupenek na 

jeden a více přenosů cena 200 Kč. Vstupenky lze kombinovat s baletními přenosy a s 

výstavami. 

 

Letní kino BiKino 

 Filmový týden na letním koupališti 

 Ve dnech 9. – 19. srpna 2018 představilo Kino Kopřivnice pod širým nebem v areálu 

kopřivnického koupaliště dvanáct snímků převážně české produkce. 

 Podtitul „ na zelené dece“ – ekologické zaměření  

 Letní kino uvedlo české snímky: Zoufalé ženy dělají zoufalé věci, Hotel Transylvánie 

3: Příšerózní dovolená, Tiché místo, Tátova volha, Dvě nevěsty jedna svatba, 

Planeta Česko, Milada, Úsměvy smutných mužů, Úžasňákovi 2, To, Hastrman, 

Paddington 2 

 Celkem přišlo 5196 diváků. 

 Novinka: V pátky probíhaly dvě projekce, druhým snímkem byl vždy horor. 

 Novinka: Ekologické zaměření: Původní myšlenka bylo pořídit ekologické/vratné 

kelímky, které lze použít opakovaně. Podoba NickNacků měla reflektovat kontejnery 

na tříděný odpad, suroviny jež do nich vhazujeme a také to, co jejich recyklace 

nabízí. A na svět přišla RecyKruu. Parta pěti superhrdinů, kteří mají moc něco změnit 

– modrý Paperball, červený Energybaby, žlutý Petboy, oranžový Tetraman, zelený 

Glassgirl. SLUMEKO zapůjčilo popelnice na tříděný odpad. Po celou dobu letního 

kina byly na louce umístěny čtyři popelnice na plasty,  tři na papír, čtyři na plechovky, 

dvě na bioodpad. Všechny vesměs o obsahu 240 litrů. Každý večer se jednotlivé 

komodity ještě přebírali, tak aby vše bylo správně vytříděno. Kromě faktu, že se 

skutečně notná většina snažila správně třídit, bylo pozitivní zjištění že diváci své 

smetí odnášeli a nenechali ležet na místě odpadkovou podestýlku, jako tomu bylo v 

předchozích letech. Do programového letáčku jsme umístili informativní stránku, která 
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jednak z jedné strany upozorňovala na zákaz kouření, a z druhé pak na procentuální 

úspěšnost třídění ve městě či v kraji. Podklady připravila paní Kubalcová z oboru 

životního prostředí. Samotné vratné kelímky, zvláště jejich grafika, pak nabádali ke 

správnému třídění. Vždy půl hodiny před začátkem filmu se na plátno pouštěly trailery 

spolu s ekologickými spoty města Kopřivnice. Druhá půle letního kina odstartovala 

dokumentem Planeta Česko, který byl účelově tématicky zařazen do programu. Film 

navštívilo 213 platících diváků. Právě na tuto projekci se vztahovala akce: děti do 

šesti let zdarma. Zaznamenali jsme zhruba 50 dětí, jejichž rodiče tuto možnost využili. 

V tento den jsme také začali rozdávat tašky na tříděný odpad do domácností 

kopřivnických občanů, které běžně distribuuje odbor životního prostředí ve svých 

kancelářích. Po prvním dnu, kdy ze sta tašek nezůstala ani jedna, jsme opět oslovili 

odbor životního prostředí a dostali k dispozici dalších sto balení, které našli své místo 

v kopřivnických domácnostech hned následující den. 

 

Filmový klub  

 Předsedkyní klubu je nadále Radana Korená. 

 Filmový klub probíhá stále každé úterý vyjma prázdnin. 

 V programu se objevují také různé besedy s autory, např. u filmu Mečiar,  

 

4.3 Valná hromada Asociace provozovatelů kin 

Kino Kopřivnice je součástí Asociace provozovatelů Kin. Posláním APK je ochrana zájmů 

provozovatelů kin v ČR. Vytváří vztahy a hájí zájmy provozovatelů kina ve vztahu k filmovým 

distributorům a ostatním subjektům kinematografie, orgánům státní správy a samosprávy, 

autorským svazům a dalším potenciálním partnerům. Také se spolupodílí na přípravě 

legislativních norem, vyhlášek a zákonů týkajících se oboru, včetně podílení se na koordinaci 

vztahů především s EU v oblastech, které mají vazbu na obor, a zaměřuje se na spolupráci 

ve vazbě na obor v mezinárodním měřítku. Pro své členy vykonává poradenskou a 

konzultační činnost, kdy také zastupuje jejich zájmy v dalších případných zájmových 

sdruženích.  

Kino Kopřivnice ve dnech 6. – 7. března 2018 hostilo každoroční Valnou hromadu APK, která 

v roce 2018 byla také volební. V představenstvu má Kino Kopřivnice svého zástupce. Ve 

zmíněných březnových dnech bylo v Kopřivnici přes 200 zástupců kin z celé ČR. 
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5. Činnost v oblasti knihovny 

5.1 Statistika 

Knihovní fond: 

výše finanční částky na nákup knihovního fondu celkem: 366.389 ,- Kč 

              z toho na časopisy:     62.724  ,- Kč  

Výpůjční činnost: 

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2018:    62 746 

Přírůstky knihovních jednotek:            1 701 

Úbytky knihovních jednotek:     2 207 

Počet titulů odebíraných časopisů:       91 

 

Počet registrovaných čtenářů:     2 360 z toho do 15 let 544 

Počet návštěvníků (fyzické návštěvy):   44 043 

Z toho počet návštěvníků půjčoven a studoven:  33 595 

Z toho počet návštěvníků využívajících internet:  5 080 

Z toho počet návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí: 5 368 

Výpůjčky celkem:              109 603 

 

Meziknihovní výpůjční služba: požadavků celkem         317 

       požadavků zaslaných od nás do jiných knihoven    66 

       požadavků obdržených z jiných knihoven              251 

 

Na pobočky dodáno 568 knih v 51 souborech. 

Vráceno bylo 521 knih v 29 souborech. 

Na pobočky bylo dodáno celkem 111 nových knih v celkové částce 26221,- Kč. 

Celkový počet knih na pobočkách 10628. 

 

5.2 Akce celostátního charakteru 

Knihovna se zapojila do tradičních celostátních akcí Březen – měsíc čtenářů, Noc s 

Andersenem, Týden knihoven a Den pro dětskou knihu. V roce 2018 se v České republice 

uskutečnil pilotní projekt S knížkou do života – Bookstart, do kterého se přihlásila i 

kopřivnická knihovna. Jedná se o projekt na podporu dětského čtenářství od nejútlejšího 

věku.Knihovna se dále zapojila do Národního týdne trénování paměti a charitativní akce 

Týden pro Světlušku.  

 

5.3 Akce dětského oddělení 

V roce 2018 se uskutečnily v dětském oddělení zajímavé akce pro kolektivy i jednotlivce. 

Školku Knihomolku navštěvovaly děti z mateřských škol Ignáce Šustaly a Záhumenní. Děti 

po dobu školního roku pravidelně navštěvovaly 1x měsíčně knihovnu. Každý měsíc byl pro 

děti připraven program na dané téma, např. zima, masopust, Velikonoce, prázdniny, podzim, 

atd. Na závěr besedy si děti vybraly knihu, kterou si půjčily domů. Projekt je zaměřen na 

předškolní děti. Vzájemnou spolupráci mezi knihovnou a školkou je snaha získat u dětí 

pozitivní vztah ke knihám a ke čtení, naučit je samostatnosti a zodpovědnosti za půjčené 

věci, jak zacházet s knihou. Některé děti navštěvovaly knihovnu nejen se školkou, ale i 
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individuálně s rodiči. Pro děti z dalších mateřských škol (MŠ Polárka, MŠ Krátká, MŠ 

Jeřabinka, MŠ Záuličí Štramberk, MŠ Česká a MŠ Pionýrská) se pořádaly exkurze a různé 

besedy, např. téma cestování, pohádky, atd. a to v celkovém počtu 15 besed a exkurzí. 

Celostátní akce  Noc s Andersenem se zúčastnily děti z MŠ Ignáce Šustaly na téma 

Dinosauři. 

V rámci pravidelné spolupráce knihovny se základními školami byly připraveny nejrůznější 

besedy pro žáky prvního a druhého stupně základních škol Alšova, Dr. Milady Horákové, 17. 

listopadu, Emila Zátopka a sv. Zdislavy. Na jaře probíhaly besedy pro žáky druhého stupně 

základních škol a pedagogům byla nabídnuta témata vznik a vývoj písma, knihy a knihoven, 

holocaust, staré řecké báje a pověsti, mozkový jogging. Pro děti z alternativní školy Lesní 

školka u potůčku byla připravena beseda o lidském těle, zdraví a hygieně. Pro žáky ZŠ 

Floriána Bayera se uspořádala knihovnická lekce. Knihovnu navštívily nejen děti z místních 

základních škol, ale i děti ze ZŠ Lubina a zájem projevily i ZŠ Rybí a ZŠ Štramberk.  

Pro prvňáčky se uskutečnila v červnu tradiční akce Sláva, já jsem čtenář - pasování na 

čtenáře, které se zúčastnily děti ze ZŠ Alšova, 17. listopadu, Dr. M. Horákové a Lubina.  

Na podzim byly připraveny besedy pro žáky prvního stupně základních škol na téma české 

pohádky, ilustrátoři dětských knih, regionální pověsti. V rámci 70. výročí povýšení Kopřivnice 

na město připravila knihovna besedu o historii Kopřivnice, o kterou projevily zájem 

především 3. a 4. ročníky ZŠ.  V říjnu přijela spisovatelka Martina Bittnerová, která 

besedovala s žáky osmých a devátých tříd o nebezpečí gamblerství. Vzhledem k uzavření 

pobočky Sever se všechny kolektivní akce pro děti přesunuly do dětského oddělení knihovny 

v KDK.  

V průběhu celého roku se pořádaly již tradiční tvůrčí dílny - k Velikonocům, ke Dni matek, ke 

Dni otců, podzimní tvoření, k Halloweenu se vyráběli zombíci a na závěr roku vánoční 

přáníčka z čajových sáčků. Tyto dílny byly určeny pro veřejnost, ale nabídku s oblibou 

využívaly i školní družiny. Po celý rok probíhaly měsíční kvízy na téma cestování. Každý 

měsíc byla připravena zajímavá nástěnka k danému tématu, která motivovala děti k účasti 

vyplněním pracovního listu, doplněného o zajímavosti, tajenky nebo bludiště. Rande naslepo 

byla v únoru nová akce knihovny, která zaujala nejen dětské čtenáře, proto se tato akce 

zopakovala v květnu pro dospělé. 

Na letní prázdniny byla připravena pro veřejnost zábavná celoprázdninová hra na 

pokračování Prázdninová detektivní kancelář, ve které mělo dítě ve spolupráci s rodinnými 

příslušníky pátrat po zloději Šostýnské Venuše. Celý příběh se odehrával v Kopřivnici a 

soutěžící návštěvami muzeí, okolní přírody a dalších významných míst, která byla součástí 

úkolů, poznávali město. V rámci 100. výročí vzniku samostatného Československa a 70. 

výročí povýšení Kopřivnice na město byly pro děti připraveny na podzim dva samostatné 

kvízy, na které odpovědělo 122 dětí.  

V rámci projektu Bookstart se uskutečnily čtyři akce pro děti a jejich rodiče. Při vítání 

kopřivnických občánků bylo předáno 143 dárkových setů od knihovny, obsahující tašku, 

knížku pro děťátko, audioknihu, seznam doporučené literatury pro předškolní děti a poukaz 

na čtenářskou legitimaci. 

Celkem se uskutečnilo v dětském oddělení 102 akcí, kterých se zúčastnilo 2224 dětí. 

 

5.4 Vzdělávací a jiné akce pro dospělé 

První akcí v roce 2018 byla cestopisná přednáška Dariny Klichové o Istanbulu jako bráně do 

Orientu. O dva dny  později se uskutečnila mezi návštěvníky oblíbená přednáška Dagmar 
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Halotové Numerologický rok 2018. Poslední akcí v lednu byla cestopisná přednáška 

manželů Márových o Španělsku a Portugalsku.  

V únoru se uskutečnilo promítání dokumentárního filmu Slyšet očima z cyklu Promítej i ty! a  

cestopisná beseda Viktorky Hlaváčkové Pěšky přes Karpatský oblouk.  

Na březen – měsíc čtenářů byl připraven pestrý program. Byl zahájen cestopisnou 

přednáškou o Albánii v podání vodáka Jiřího Hodice. V rámci Národního týdne trénování 

paměti se uskutečnily dvě přednášky Nedovolte mozku stárnout, pod vedením Lucie 

Kazlepkové. Jedna přednáška v knihovně v KDK, druhá přednáška proběhla v Klubu 

důchodců v Mniší. Právní minirádce pro život byla přednáška Jarmily Rýdlové. Rok 2018 byl 

spojován s historickými mezníky v dějinách naší republiky. Knihovna připravila v průběhu 

roku cyklus čtyř přednášek, které se týkaly roku 1918, 1938, 1948 a 1968. Všechny 

přednášky lektoroval pan učitel Ladislav Cvíček. Další dvě přednášky v březnu byly opět 

cestopisné. Pěšky okolo Československa v podání Rosti Gregora, druhá se jmenovala Sen o 

Dakaru, spojená se stejnojmennou výstavou fotografií Petra Šiguta, která byla ke zhlédnutí v 

čítárně až do půlky května. 

V dubnu se uskutečnila přednáška manželů Špillarových, kteří se přijeli podělit o své zážitky 

z cestování po Vietnamu a přednáška Veroniky Mikuškové Ájurvéda. Dále proběhla 

informativní schůzka k charitativnímu projektu na výrobu ergoterapeutických pomůcek pro 

nácvik jemné motoriky u klientů kopřivnického Střediska následné lůžkové péče. 

Dobrovolnice pomohly ušít na připravené rámečky pomůcky, které byly v květnu předány 

ergoterapeutce paní Monice Kapicové. Ve spolupráci se Sjednocenou organizací 

nevidomých a slabozrakých Nový Jičín se uskutečnil v malém sále KDK hudební večer, 

tentokrát v podání Barbory Mirgové a Miroslava Orsága. 

V květnu byla zahájena vernisáží výstava Není hlava jako hlava, na které vystavovali svou 

tvorbu  žáci výtvarného oboru První SZUŠ MIS music. Zajímavou výstavou byla putovní 

výstava černého humoru The Tap Tap načerno, kterou v září vystřídala putovní výstava 

Věda a voda. Od října byla připravena výstava České vědkyně a jejich přínosy nejen české 

vědě. 

Týden knihoven byl v říjnu zahájen přednáškou Austrálie s dítky v zádech manželů 

Vackových, kteří cestovali se svými dvěma dětmi na kolech. Patrik Kotrba zavítal do 

kopřivnické knihovny, aby se podělil o své zážitky z tříletého pěšího cestování po Evropě, 

které doplnil zpěvem a hrou na kytaru. V listopadu se uskutečnila zajímavá přednáška 

Michala Štěpánka Írán - dvě tváře Persie. Závěrečná cestopisná přednáška roku 2018 patřila 

v prosinci šumperskému cestovateli Radomíru Čížkovi, který besedoval o své cyklovýpravě 

do horských vesnic Ázerbájdžánu. 

V říjnu se promítal dokumentární film A plastic ocean pod záštitou Greenpeace. Z důvodu 

velkého zájmu se v prosinci uskutečnila jeho repríza. Tento dokument zhlédlo 107 diváků. V 

listopadu se promítal film Za hranicemi možností z cyklu Promítej i ty! 

 V dětském oddělení se v říjnu uskutečnila informativní schůzka k dobrovolnické akci Život v 

kufříku, kterou pořádá Nadační fond LA VIDA LOCA. Projekt pomáhá opuštěným dětem 

uchovat povědomí o začátcích jejich života po narození. 

Na jaře a na podzim se uskutečnil kurz patchworku. Výsledky tvůrčí práce deseti žen v 

podobě zajímavých výrobků si mohli zájemci prohlédnout na výstavě Patchwork v měsících 

listopad a prosinec. Výstava byla zahájena vernisáží. Vernisáž i celá výstava měla velký 

úspěch. Výstavu s vernisáží navštívilo  244 návštěvníků. 

Celkem se uskutečnilo 50 kulturních a vzdělávacích akcí, s počtem 1655 návštěvníků. 
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5.5 Akademie třetího věku (A3VK) 

V lednu byl ukončen zimní semestr A3VK Povídání o zdraví a Astronomie. V letním semestru 

navštěvovali senioři přednášky na téma Biologie trochu jinak II, Rusko snů a skutečností. 

Trénování paměti probíhalo pod vedením lektorky Lucie Kazlepkové. Téma  přednášek 

VU3V bylo Barokní architektura v Čechách. Závěrečný seminář letního semestru VU3V se 

uskutečnil ve Valašských Kloboukách. Zimní semestr A3VK byl zahájen v říjnu a senioři si 

mohli vybrat téma Kapitoly z etnografie a dějin našeho regionu nebo Historie a současnost 

středního školství v Kopřivnici. Ve Virtuální univerzitě třetího věku (VU3V) se mohli senioři 

přihlásit na téma České dějiny v souvislostech II. Přihlásilo se 46 posluchačů a přednášky 

probíhaly ve dvou skupinách, stejně jako na jaře.  

V dubnu se uskutečnila jednorázová přednáška Anny Georgiadu Ženy ve výtvarném umění 

pro absolventky kurzu Téma ve výtvarném umění. V listopadu se uspořádal zájezd do 

Galerie výtvarného umění v Ostravě, kde proběhla komentovaná prohlídka výstavy Černá 

země? Mýty a skutečnost spojená s tvůrčí dílnou. 

V roce 2018 se uskutečnilo 7 témat A3VK a 4 kurzy VU3V, do kterých se přihlásilo 276 

posluchačů, z toho 185 do A3VK  a 91 do VU3V .  

Za rok 2018 se uskutečnilo celkem 66 akcí, které navštívilo 1481 posluchačů. 

 

5.6 Pobočka Sever 

Pobočka Sever byla uzavřena k 31. lednu 2018 z důvodu plánované rekonstrukce celého 

objektu. V průběhu měsíce února následovalo vytahování knih z regálů a jejich ukládání do 

tašek a přípravy na vystěhování. Veškeré tyto činnosti byly naplánovány tak, aby nebyl 

omezen provoz v KDK, což si vyžádalo vysoké pracovní nasazení všech zaměstnanců.  

Knihy a nábytek byly na konci února firmou Slumeko převezeny a uloženy do CO krytu v 

kulturním domě a k 1. březnu byly odevzdány klíče od knihovny na městský úřad. 

Rekonstrukce probíhala po celý rok 2018 a pokračovala v roce 2019.  

 

5.7 Úspěšné projekty a granty 

V roce 2018 jsme obdrželi dotaci na nákup knih z projektu Česká knihovna ve výši 7.625,- 

Kč. 

 

5.8 Publikační činnost knihovny  

Knihovna vydala v roce 2018 sborník vzpomínek pamětníků k 100. výročí vzniku 

Československé republiky a 70. výročí povýšení Kopřivnice na město Jak se žilo v 

Kopřivnici. Vydání sborníku podpořilo město částkou 70.000,- Kč. V listopadu se uskutečnil 

křest publikace spojený s  předčítáním krátkých úryvků paní Alenou Sasínovou Polarczyk a 

slavnostní předání jednotlivým přispěvatelům. Akce se setkala s příznivým ohlasem ze 

strany zúčastněných návštěvníků. 

 

5.9 Další skutečnosti  

O prázdninách proběhla revize knihovního fondu v centrální knihovně v KDK (půjčovna pro 

dospělé a děti, čítárna a sklad). V září se provedla revize knih na pobočce Česká. Byly 

spuštěny nové webové stránky, on – line katalog byl zabezpečen protokolem HTTPS. 
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6. Činnost v oblasti informačního centra 

 Informační centrum (IC) splňovalo i v roce 2018 podmínky jednotné klasifikace 

turistických informačních center České republiky ve třídě B dle Asociace turistických 

informačních center, ve které je IC členem, a také provedlo obnovení certifikace 

I. stupně Českého systému kvality služeb. 

 IC bylo otevřeno pro veřejnost 359 dnů v roce (výjimku tvořily vánoční svátky, 

Silvestr, Nový rok a jeden den v průběhu srpna, kdy se v IC čistily koberce). 

 Již od roku 2016 mohou klienti IC své nákupy hradit platebními kartami. Bohužel z 

důvodu malých provizí od provozovatelů prodejních systémů za zprostředkování 

prodeje ve srovnání s poplatkem, který musí KD za platbu kartou uhradit bance, je u 

nákupu přes některé prodejní systémy možná platba pouze v hotovosti. Platba kartou 

s poplatkem za platbu kartou, kterou jsme v minulosti umožňovali, již není dle nového 

zákona o platebním styku od roku 2018 možná. Omezení platí pro: Ticketportal, 

Ticketstream, Ticketart a u vybraných akcí a produktů. U ostatních plateb za zboží, 

služby, lístky na akce KDK, Kina Kopřivnice atd. toto omezení neplatí a platba kartou 

je stále častěji preferovaný způsob platby. . 

 Informační centrum kromě poskytování bezplatných informací, což je jeho hlavní 

poslání dle Asociace turistických informačních center, nabízelo také řadu placených 

služeb, a to prodej zboží, kopírování, tisk, skenování, přístup na PC s internetem (Wi-

Fi je zdarma), kroužkovou vazbu, laminování, řezání. Dále zajišťovalo provizní prodej 

lístků v sítích TicketPortal, TicketArt, TicketStream, ColosseumTicket, Domu kultury 

města Ostravy a Musical Art Ostrava. IC rovněž prodávalo mezinárodní a vnitrostátní 

autobusové jízdenky a železniční jízdenky společnosti RegioJet (Student Agency) a 

společnosti Leo Express. Informační centrum prodávalo za provizi (kromě Spolku 

loutkového divadla Rolnička) vstupenky jiných organizátorů v Kopřivnici a v blízkém 

okolí. IC bylo sběrným místem plakátů pro výlepovou firmu pana Jalůvky a v sezóně 

tam fungovala mykologická poradna. Rovněž místní pobočka Klubu českých turistů 

využívala prostory IC pro možnost úhrady cen zájezdů, které pro své členy pořádá. IC 

bylo oblíbeným místem odběru zdarma distribuovaného periodika 5plus2, jehož 

distribuce v prostorách IC skončila koncem roku 2018, zároveň bylo i prodejním 

místem Kopřivnických novin. IC v roce 2018 už nezprostředkovávala výrobu razítek 

firmy Colop. Tuto službu jsme vyhodnotili pro IC jako neefektivní. S ohledem na 

zavedení elektronické evidence tržeb, která se samotného IC netýká, došlo ze strany 

realizátora k ukončení projektu slevových karet pro seniory – Senior Slevenka. IC je 

nadále partnerem a prodejním místem slevové karty turistické oblasti Beskydy – 

Valašsko BESKYDY CARD. 

 Informační centrum kromě informační a administrační funkce plnilo roli pokladny 

kulturního domu a kina. Tím bylo kontaktním místem občanů ve vztahu ke kulturnímu 

domu a k akcím v něm konaných. Kromě pomoci při zajišťování informovanosti o 

akcích konaných v Kulturním domě Kopřivnice (KDK), např. tvorba a distribuce 

kulturního měsíčníku, poskytovali pracovníci IC a technické vybavení IC také 

administrativní, kopírovací a tiskařské zázemí dalším organizačním složkám 

Kulturního domu Kopřivnice – (např. tisk plakátů na kulturní akce apod.). 

 Povozní doba IC, která byla oficiálně stanovena na pondělí až pátek 8:00 až 18:00, o 

víkendu a svátcích 8:00 až 12:00, 12:30 až 16:00, byla stejně jako v přechozích 

letech rozšířena o provozní dobu pokladny KDK, která je ovšem zajištěna pouze 
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brigádníky na prodej lístků kina. V průběhu začátku roku 2019 bude tento večerní 

prodej přesunout přímo před vstup do kinosálu. 

 Personálně došlo v průběhu roku 2018 opět k částečné obměně pracovníků IC. 

Pracovnice, která začátkem roku nastoupila jako zástup za pracovnici na rodičovské 

dovolené, během roku odešla rovněž na mateřskou dovolenou. Z tohoto důvodu bylo 

opět vyhlášeno výběrové řízení a od července 2018 začala v IC pracovat nová 

pracovnice. Tyto personální změny jsou vždy komplikaci pro provoz IC, a to 

především z důvodu zaškolení a zapracování nových pracovnic a pracovníků. Provoz 

IC byl v roce 2018 zajištěn tak, aby v nejvytíženějších obdobích dne byly v IC pro 

klienty k dispozici minimálně dvě pracovnice. Celkově má IC tři zaměstnance na plný 

úvazek (plus vedoucího) a několik brigádníků, jejichž počet se v průběhu roku měnil. 

 IC se stejně jako v předchozích letech snažilo o optimalizaci stavu zásob zboží a 

propagačních materiálu, což se v průběhu roku v podstatě podařilo. Pro zajímavost 

tržba za zboží vzrostla z částky cca 195 tis. Kč v roce 2017 na 283 tis (v prodejních 

cenách s DPH). Snahou IC v roce 2018 bylo usilovat o dostatečnou pestrost 

a atraktivnost zboží i propagačních materiálů. Z nového zboží jmenujme např. hračky 

s tématikou Tatra od firmy DINO, dřevěné magnetky s populárními vozy značky 

Tatra, ale také tematické upomínkové předměty k 70. výročí povýšení Kopřivnice na 

město. K dispozici byly výroční turistické známky a vizitky, retropohlednice 

Kopřivnice. V IC byly k dostání i výroční poštovní známky, resp. archy známek, a také 

zde byly v prodeji dvě knihy, který vznikly u příležitosti výročí, a to Kopřivnice 70 od 

Ondřeje Šálka a sborník vydaný kopřivnickou knihovnou: Jak se žilo v Kopřivnici. 

 IC má kromě svých propagačních materiálů k dispozici i  materiály vzniklé v rámci 

spolupráce Lašské brány Beskyd, které se průběžně aktualizují a dotiskují, 

a v omezené míře propagační materiály vytvořené Destinačním managementem 

turistické oblasti Beskydy-Valašsko (Vstupte do Beskyd, trhací mapy s pěšími výlety), 

na kterých IC úzce spolupracuje. IC provedlo aktualizaci a tisk propagačního letáku 

Kopřivnice … to není jen Tatra. Propagační materiály IC byly průběžně dle možností 

a zájmu distribuovávány do ubytovacích zařízení a turistických atraktivit. Důležité 

informační místo je v prostorách Technického muzea Tatra, kde je především 

v sezóně velký výdej propagačních materiálů. 

 V rámci dotace Moravskoslezského kraje pro Turistická informační centra, kterou IC 

získalo ve výši 65 000 Kč (80 % projektu), IC pořídilo automatický sčítač návštěvníků, 

který eviduje průchody dveřmi IC. Došlo k doplnění příslušenství k fotoaparátu – 

brašna, SD karty, polarizační filtr s redukcí). Pořízen byl rovněž informační stojan 

(áčko), grafický program Zoner Photo Studio X na správu fotografií a update 

grafického softwaru CorelDraw. Část prostředků šlo na technickou aktualizaci webu a 

aplikace LBB, překlady textů pro web a propagační materiály a v neposlední řadě 

byla část dotace využita na vzdělávání. Uhrazena byla jednak účast na konferenci 

Travelevolution, ale hlavně kurz anglického jazyka pro pracovníky IC. 

 Průběžně během roku probíhal terénní sběr a následná aktualizace dat informační 

databáze IC (s využitím brigádníků), která slouží i jako zdroj dat pro weby spravované 

IC. Online prezentace dat databáze pomocí webového rozhraní (dostupné na: 

info.koprivnice.cz, info.lasska-brana.cz).  

 Pracovníci IC svědomitě naplňovali elektronický kalendář akcí, který je propojen 

mimo jiné na weby www.koprivnice.cz, www.lasska-brana.cz a 

www.beskydyportal.cz. Při správě kalendáře vypomáhali v rámci spolupráce obcí 
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i ostatním obcím Lašské brány Beskyd. Kalendář je formu xml feedů propojen 

s kalendáři měst Štramberka a také s prodejním systémem Ticketware, který používá 

KDK a Kino Kopřivnice pro prodej lístků na své akce. V roce 2018 se podařilo 

z dotačních prostředků MSK pro IC ve spolupráci s firmou Ticketware udělat takové 

úpravy v jejich API systému, že přenos akcí ze systémů již obsahuje všechna 

potřebná data a není potřeba již nic dodatečně „ručně“ doplňovat, což dříve bylo 

nutné. A např. konkrétní představení kina má při zobrazení detailu dané akce pro 

konkrétní datum a čas uvedeny i odkazy na další možné termíny promítaní daného 

filmu a jsou zde i přímé prokliky pro online rezervaci, resp. prodej lístků na danou 

akci. V souvislosti se spuštěním nového webu KDK v srpnu 2018, který obsahuje 

rovněž kalendář akcí kulturního domu (mimo kino), došlo k realizaci takových 

technických opatření, abychom mohli akce z kalendáře KDK přenášet bezzasáhově 

do hlavního kalendáře. V praxi to znamená, že v případě změny u akce v systému 

webu KDK se nejpozději do jedné hodiny projeví automaticky změna i v systému 

hlavního kalendáře akcí, což je tedy zdroj pro kalendáře města na stránkách města a 

další kalendáře. Vzhledem k vyladění systému bude v ostrém provozu tento sytém až 

v roce 2019, ovšem běžný uživatel to ani nezaznamená, neboť akce KDK v kalendáři 

samozřejmě byly, jen to technické řešení zefektivní a velmi zjednoduší práci 

pracovníkům IC, což znamená zmenšení možnosti vzniku chyby. Informační centrum 

rovněž jako každý rok zajišťovalo podklady pro tištěný kalendář města na rok 2019. 

 Informační centrum, především jeho vedoucí jako manažer destinace, mělo na 

starosti naplňování smlouvy o spolupráci obcí Lašské brány Beskyd (LBB) pro rok 

2018. O naplňování smlouvy je vypracována speciální zpráva. Jen ve zkratce lze říct, 

že z prostředků na spolupráci byla financovaná oprava tabulí Lašské brány Beskyd 

(95 815,44 Kč), v roce 2018 došlo k zajištění grafiky jednotlivých tabulí, vytištění 

polepu a nalepení na nové podkladové desky. Na dvou místech už došlo k výměně 

tabulí. Dřevěná tabule v Rožnově byla opravena již v předchozím roce a je už zcela 

kompletní. Z kovových tabulí zatím byla realizována pouze tabule u botanické 

zahrady, a to z důvodu nedostatků financí. Všechny tabule budou aktualizovány a 

opatřeny novým nátěrem v průběhu jara 2019. Z prostředků LBB byly dále hrazeny 

servisní práce na webových stránkách Lašské brány Beskyd (47 716 Kč), tisk 

propagačních materiálů LBB (103 624 Kč): základní propagační materiál: Lašská 

brána Beskyd – Tipy na výlety, tzv. trhací mapy jednotlivých obcí a podpůrný materiál 

ke komentovaným prohlídkám Štramberku. V neposlední řadě byla z prostředků LBB 

podpořena akce Štramberský jasoň – smlouva o reklamě a propagaci (60 000 Kč). 

Zbylé prostředky ve výši 28 372,50 Kč) šly na další marketingové aktivity. Vzhledem 

k tomu, že nedošlo k vypovězení smlouvy o spolupráci ze strany některé z obcí, 

zůstává smlouva v platnosti i pro rok 2019. V tomto roce bude pak potřeba dohodnout 

formu spolupráce na další leta. Bližší informace o spolupráci obcí LBB v roce 2018 

jsou uvedeny ve zprávě o plnění smlouvy a osobně je může poskytnout vedoucí IC. 

 Významná část činností vedoucího IC směřovala k rozvoji turistického portálu a s ním 

spojeného informačního portálu a mobilní aplikace turistický průvodce (projekt 

„Interaktivní databáze a výletní okruhy“). Toto téma je natolik bohaté, že jen o něm by 

se dalo popsat několik stránek.  

 Pro turistický portál www.lasska-brana.cz IC připravovalo aktuality a novinky, 

především každotýdenní tipy nejen na víkend. IC rovněž spravuje facebookovou 

stránku Lašské brány Beskyd (www.facebook.com/LasskaBranaBeskyd) a účet na 

Instagramu (www.instagram.com/ lasska_brana_beskyd/). 
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 V roce 2018 se podařilo konečně dokončit třetí velkou etapu doplnění lokalit 

informačního a orientačního systému pro pěší, kterou koncepčně má na starosti 

vedoucí IC a hrazena byla z prostředků odboru majetku města. Bylo realizováno 12 

lokalit a tím došlo k zamyšlenému funkčnímu pokrytí města. V roce 2019 systém čeká 

už jen drobné dořešení problémů v prostoru mezi ulicemi Záhumenní a Hraničky. 

Další zásadní zásah do systému přinese pravděpodobně až vybudování nového 

muzea Tatry.  

 IC se rozhodlo vyřešit dlouhodobý problém s orientací turistů v oblasti Červeného 

kamene i Bílé hory, a to formou instalací směrovek na důležitých místech v rámci této 

oblasti. Na Janíkově louce byl instalován dokonce i nový dřevěný rozcestník. Snahou 

bylo zvolit levné řešení, které bude zapadat do daného prostoru. Byly zvolené 

dřevěné podkladové desky, na které byly připevněny umělohmotné tenké desky 

s potiskem s danými údaji. Náklady na materiál a instalaci rozcestníku hradil odbor 

školství, kultury a sportu. Samotnou instalaci provedlo IC ve své vlastní režii. Celý 

systém je koncipován tak, aby umožnil jasnou orientaci v rámci dané oblasti a pomohl 

návštěvníkům využít trasy Lašské naučné stezky ke kratším výletům. Orientační 

systém navazuje na prezentované výletní okruhy na turistickém portále LBB i trhací 

mapu, která je k dispozici v informačním centru, a umožňuje plnohodnotně využít 

turistického potenciálu jak oblasti Červeného kamene, tak Bílé hory. U Bílé hory šlo 

především o vyznačení možnosti vyjet na kole k rozhledně na Bílé hoře a odstranit 

některé nesystémové chyby z minulosti. Do budoucna by bylo vhodné převést systém 

směrovek, který je umístěn na stromech, na samostatné rozcestníky.  

 V rámci oblasti Červený kámen inicioval vedoucí IC obnovu značení cyklistických 

okruhů, které zde v minulosti vznikly, a jsou oficiálně ve správě Správy sportovišť 

Kopřivnice.  

 IC se rovněž rozhodlo vyznačit dočasnou objízdnou trasu po dobu výstavby stezky 

pro chodce a cyklisty přes vlakovou zastávku, kde v té době platil zákaz vstupu, ale 

vede tudy oficiální cyklistická trasa č. 502. Tímto krokem se IC snažilo naplňovat 

cyklistickou strategii, kterou má město schválenou.  

 Bohužel stále i po roce 2018 zůstávají nedořešení některé „dopravní“ problémy 

týkající se cestovního ruchu, na které vedoucí IC upozornil, a i přes souhlas dopravní 

skupiny městského úřadu, jsou stále nezrealizované. 

 Vedoucí IC spolupracoval s cyklokooridánorem Richardem Petrem při řešení 

cyklistického propojení Kopřivnice se Závišicemi a dával další podněty v souvislosti 

cyklistickou dopravou. 

 Manažer turistické destinace je také členem externího pracovního týmu destinačního 

managementu turistické oblasti Beskydy-Valašsko. Aktivně se účastnil pracovních 

jednání, prosazoval zájmy Lašské brány, podílel se na přípravě podkladů 

propagačních materiálů apod. IC bylo razítkovým místem a místem pro výdej cen 

v rámci projektu Technotrasa, neboť Technické muzeum Tatra, které je součást této 

trasy po technických památkách, tuto službu stále neposkytovalo. 

 Informační centrum rovněž pomáhalo při zajištění některých aktivit města, např.: 

spoluorganizace tradiční projížďky veterány značky Tatra, účast na akci Kopřivnické 

dny techniky apod. 

 Vedoucí IC také zajišťoval „pobyt“ tzv. wikipedistů, což jsou dobrovolníci, kteří se 

podílejí na vytváření obsahu internetové encyklopedie Wikipedie. Tito dobrovolníci se 

rozhodli v rámci jednoho zářijového víkendu, během kterého byli v Kopřivnici, 
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doplňovat do encyklopedie právě hesla týkající se Kopřivnice. Vstříc jim vyšla rovněž 

knihovna, která pro jejich půjčila řadu publikací a KDK poskytl prostory pro jejich 

práci.  

 Významný kus práce odvedl vedoucí IC při podpoře druhého ročníku pochodu 

Lašskou bránou – Štramberský Jasoň. Významnou pomoc této akci také poskytl 

samotný KDK, jenž zajistil zázemí pro start všech tras vycházejících z Kopřivnice.  

 IC bylo rovněž vybráno jako partner do velmi populární celostátní letní prázdninové 

dětské hry pořádané Českou televizí – stánicí „déčko“ – s názvem Sežeňte ovečky. 

 Výčet aktivit není určitě úplný a po všech stránkách detailní, proto více informací o 

činnosti IC a vedoucího IC pro zvídavé ochotně poskytne osobně vedoucí IC Lukáš 

Filip.  

 

6.1 Statistika IC Kopřivnice 

I přes snahu vést statistiky svědomitě není v silách IC mít tyto statistiky zcela přesné. Čísla je 

třeba brát pouze jako orientační s určitou rezervou (ve skutečnosti budou vyšší). Ve 

statistikách (první tři sloupce) nejsou zahrnuti klienti ve vztahu k pokladně KDK a kina. Údaj 

„čidlo“ je ze systému, který byl v IC instalován v průběhu května 2018. Systém zaznamenává 

průchody hlavních dveře IC z venku i dveří z vestibulu KD a měli by zde být zachyceni 

všichni, kdo projdou těmito dveřmi bez odlišení důvodu návštěvy, tedy také např. návštěvníci 

kina, ale i zaměstnanci KDK. A samozřejmě i tento systém nefunguje vždy zcela bez chyby. 

 

2018 Česko Zahraniční Celkem Čidlo Turista Telefonicky 

leden 1 617 16 1 633 0 52 166 

únor 1 363 3 1 366 0 124 177 

březen 1 498 21 1 519 0 157 186 

duben 1 373 29 1 402 0 300 160 

květen 1 797 66 1 863 2 683 553 118 

červen 1 912 48 1 960 4 562 316 136 

červenec 3 515 57 3 572 5 512 1 829 141 

srpen 3 293 61 3 354 5 498 1 694 153 

září 2 191 32 2 223 4 646 442 109 

říjen 2 752 20 2 772 5 144 189 157 

listopad 5 392 6 5 398 5 562 108 243 

prosinec 4 836 4 4 840 5 032 70 173 

Celkem 31 539 363 31 902 38 639 5 834 1919 
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7. Základní ekonomické ukazatele 2018 

  KDK celkem v tis. Kč 

NÁKLADY 

CELKEM 
29.826,89 

VÝNOSY 

CELKEM 
30.045,81 

Hospodářský 

výsledek 
218,890 

z toho 

příspěvek na 

provoz 

20.763,60 

 

Ekonomické ukazatele jsou blíže rozpracovány v rozborech hospodaření za rok 2018. 

Na dlouhodobých nájmech organizace vybrala 531.054 Kč. 

Výnosy z krátkodobých nájmů včetně služeb k nájmům činily 471.850,77 Kč. 

8. Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném 

přístupu k informacím 

 

V roce 2018 byl: 

a) počet podaných žádostí o informace      0 

     počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti    0 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí   0 

c) nebyly vedeny soudní spory, ani vydány rozsudky soudu v souvislosti se soudními 

řízeními o právech a povinnostech dle zákona 106/1999 Sb. 

d) počet podaných stížností      0 


