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Identifikační údaje 

Kulturní dům Kopřivnice 

příspěvková organizace 

Obránců míru 368/1a 

742 21 Kopřivnice 

IČO: 66741122, DIČ: CZ66741122 

 

Kontakt: reditelka@kdk.cz 

Tel. 734 171 162 

www.kdk.cz 

 

Odloučené pracoviště:   

Městská knihovna – Pobočka Sever, Francouzská 1181 (objekt centra Pětka), 742 21 Kopřivnice  

Městská knihovna – Pobočka – Lubina, Lubina 183 (objekt Katolického domu Lubina), 742 21 

Kopřivnice 

Městská knihovna – Pobočka Mníší, Mniší 175 (objekt kulturního domu), 742 21 Kopřivnice 

Městská knihovna – Pobočka Vlčovice, Vlčovice 190 (objekt kulturního domu), 742 21 Kopřivnice 

 

Právní forma: Příspěvková organizace 

Hlavní účel 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. Hlavním účelem zřízení organizace je zajištění kulturních potřeb a podpory 

zájmové činnosti obyvatel v oblasti kultury, poskytování knihovnických a informačních služeb. 

 

Organizační členění  

Vedoucím organizace je ředitel, který organizaci řídí, kontroluje její činnost a přímo řídí útvary - 

úseky ustavené podle skutečného stavu a potřeb organizace. Organizační strukturu Kulturního 

domu Kopřivnice tvoří ředitel, vedoucí jednotlivých oddělení a pracovníci jednotlivých oddělení. 

Přepočtený stav zaměstnanců 31,5 osob. 

 

Kulturní dům Kopřivnice se vnitřně člení na: 

• Sekretariát 

• Oddělení ekonomický úsek 

• Oddělení správa budov 

• Oddělení kultura 

• Oddělení kino 

• Oddělení informační centrum 

• Oddělení knihovna 

Součástí Kulturního domu Kopřivnice je i správa majetku loutkového divadla. 
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Základní informace o organizaci 
 

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. 

Slovo úvodem… 
Kulturní dům Kopřivnice připravil pro rok 2021 spoustu zajímavých kulturních programů různých 

žánrů. Zvláště pak se jedná o pořady, které bylo nutné přesunout z roku 2020. Každé středisko je 

však specifické a reagovalo na prognózy a předpoklady různě, jednak na doporučení svých 

odborových asociací (republikového charakteru), v nichž jsou sdruženy a jednak na obecná vládní 

nařízení. Každé oddělení mohlo obnovit svůj provoz s časovou prodlevou odpovídající kulturně-

tržním podmínkám.  

 

Dějová linka 
 Na začátku roku Česko zaznamenalo dosud nejvyšší počet zachycených případů 

koronaviru za den. Opatření proti epidemii covidu-19 v ČR zůstala na nejpřísnějším 

stupni systému PES nejméně do 22. ledna 2021. Vláda 22. 1. 2021 odsouhlasila 

prodloužení nouzového stavu o další tři týdny do 14. února. Na konci ledna kabinet také 

nově zakázal prodej na trzích, v tržnicích a ve stáncích. Nadále tak platil zákaz provozu 

kulturních akcí. 

 V únoru vláda prodlužuje nouzový stav do konce měsíce. Knihovny tak mohli čtenářům 

sloužit formou výdeje předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní 

okénko nebo bezkontaktně. Nadále tak platil zákaz provozu kulturních akcí. 

 V březnu dochází k povinnému testování zaměstnanců antigenními testy. Nadále tak 

platil zákaz provozu kulturních akcí. 

 V dubnu vláda zmírňuje některá opatření, v květnu rozvolňování pokračuje. 

 Od pondělí 24. května se veřejnosti zpřístupnili také kulturní a společenské akce. Uvnitř 

se mohlo akce zúčastnit až 500 lidí, venku pak 1 000, za patřičných hygienických 

podmínek (respirátor, dezinfekce) a s potvrzením bezinfekčnosti. 

 Od úterý 8. června se zvýšil počet diváků na kulturních až na 1 000 uvnitř a 2 000 venku. 

Současně šlo ale naplnit nanejvýš polovinu a ve velkých prostorách čtvrtinu míst k sezení 
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v hledišti. Vláda zároveň pro všechny oblasti sjednotila podmínky pro prokazování 

bezinfekčnosti. Kromě testu na covid-19 z laboratoře stačí také samotesty, čestné 

prohlášení nebo test ze zaměstnání. 

 Od 1. července bylo zrušeno povinné testování zaměstnanců. Od 9. července bez testů 

na covid-19 nebo dokladu o prodělání nemoci mohli na hromadné akce smět jen lidé, 

kteří měli 14 dní od druhé dávky očkování. Testy museli být prováděny certifikovanou 

laboratoří. Samotest již neplatil. 

 Od 22. 11. přestali v ČR jako doklad bezinfekčnosti platit antigenní a PCR testy na covid-

19. Do restaurací, divadel nebo na hromadné akce mohli od 22. listopadu pouze lidé s 

kompletním očkováním nebo osoby, které v posledních 180 dnech covid-19 prodělaly. 

Dále se opět zavedlo plošné testování neočkovaných zaměstnanců na covid-19 ve 

firmách.  Na konci listopadu v ČR opět platil nouzový stav kvůli pandemii covidu-19. 

Vláda zakázala vánoční trhy. 

 

Všechna výše uvedená vybraná fakta jsou podstatná pro hodnocení činnosti KDK. Co se týče akcí, 

pak ty byly vždy plánovány a počítalo se s nimi do poslední možné chvíle. Práce na nich tedy 

pokračovaly a následně po nemožném uskutečnění byly zase přesouvány na jiné termíny, či jinak 

upravovány. Zároveň kulturní dům zajišťoval náhradní „bezkontaktní“ aktivity pro občany 

Kopřivnice, které si také vyžádaly patřičné náklady. 

Ačkoliv se zdálo, že od poloviny roku bude postupně návštěvníků kulturního domu přibývat, 

zavedení přístupnosti pouze s dokončeným očkováním zasadilo rozpočtu kulturního domu další 

krutou ránu. 

Nutno poznamenat, že Kulturní dům Kopřivnice, jakožto příspěvková organizace města neměla 

nárok na žádné kompenzační balíčky státu a také ani na příspěvek na testy pro zaměstnance. 

Nízkou návštěvností, která byla omezovávána vládními opatřeními, organizace nejen že 

negenerovala zisk, ale také ji rostly náklady na pořízení potřebných materiálů k zajištění chodu 

organizace – respirátory, dezinfekce, testy. 

 

Stejně tak jako minulý rok, tak i rok 2021 byl nepředvídatelný a nesl s sebou spoustu otazníků a 

často i obav. 

 

Srovnání s plánem na rok 2021 

Stejně jako předchozí rok, byl i rok 2021 nepředvídaný a nebylo možno řídit se zcela plánem. 

Přesto se podařilo některé záležitosti uskutečnit a to obzvláště v oblasti správy budov, neboť 

samotné akce byly značně redukovány vládními nařízeními. 

 

Kulturní vyžití pro občany Kopřivnice jsme se snažili nahrazovat online prostředím a dalšími 

nezvyklými aktivitami v outdoorovém prostředí, abychom tak naplnily poslání kulturního domu. 
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Provozní a technická oblast 

Odbor majetku města Kopřivnice 
Se zástupci odboru majetku města byly už v průběhu roku 2020 projednávány potřeby KDK. 

Z těchto jednání pak byly předloženy odboru majetku města prioritní návrhy jmenovitých akcí 

pro rok 2021 a následných období. Jedná se o nezbytnosti, z nichž na některé z nich je 

upozorňováno dlouhodobě. 

a) Jmenovitá akce Rekonstrukce střechy 

b) Jmenovitá akce na opravu hydroizolace nad garáží (terasa bývalé Nory)  

c) Jmenovitá akce na opravu vstupního schodiště před hlavním vstupem KDK 

d) Jmenovitá akce na výměnu dveřních systému KDK v KOZ I a KOZ II  

e) Jmenovitá akce na znovuvybudování vstupního zádveří v částce 

f) Jmenovitá akce na rekonstrukci elektroinstalace KOZ I.  

g) Jmenovitá akce na revitalizaci sklepních prostor KDK v částce  

h) Jmenovitá akce na rozšíření kamerového systému, EPS a EZS v částce  

 

Pro rok 2021 byly vybrány k realizaci body a) – c). 

 

a) Rekonstrukce střechy Kulturního domu Kopřivnice 

Vzhledem k časovým, projektovým, zákonným a dalším faktorům, nedošlo v roce 2021 

k rekonstrukci celého střešního pláště budov Kulturního domu Kopřivnice. Avšak jen během roku 

do budovy poškozenou střechou zateklo hned čtyřikrát. Zatečení například poškodilo 

sádrokartonové a kazetové podhledy a hrozilo jejich zřícení. Bylo nutné zamezit dalšímu 

zatékání do těchto prostor a opravit poškozené interiéry. Zákon umožnil dvě nejhorší části 

střechy vyjmout z velké zakázky a opravit je v mimořádném havarijním režimu. V polovině října 

2021 došlo k předání staveniště, a začala tak havarijní oprava dvou nejkritičtějších částí střechy 

kulturního domu, která byla dokončena ještě před ukončením roku. Kulturní dům Kopřivnice 

s realizační firmou spolupracoval, a pokud bylo možno, vycházel firmě vstříc, tak aby opravy 

probíhaly plynule. 

 

b) Oprava hydroizolace nad garáží (terasa bývalé Nory)  

Tento záměr se v roce 2021 nepodařilo zrealizovat. Terasa, střecha garáže, byla však začleněna 

do rekonstrukce celé střechy kulturního domu a dostává se tak do plánů na rok 2022. 

 

c) Oprava vstupního schodiště před hlavním vstupem KDK 

Více než polovinu roku 2021 je vstupní schodiště kulturního domu znepřístupněno. Uvolněné 

kachle ohrožují návštěvníky kulturního domu. Vzhledem k tomu, že ke schodišti směřují hlavní 

únikové cesty z budovy, bylo neustále naléháno na opravu schodiště. Vzhledem k bouracím 

pracím v centru města, nebyl ani tento záměr realizován a přechází do roku 2022, kde již nebude 

možno odkladu. 

 

Činnost v oblasti správy budov 
Kulturní dům věnuje veškerý čas k údržbě budovy a všeho zařízení. Vlastními silami, z 

vlastních zdrojů a s minimálně možnými náklady dochází a bude docházet k opravám, 

estetickým úpravám a zpraktičnění prostor a majetku kulturního domu.  
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Realizované aktivity 

 Pokračování v modernizaci a obnově zvukové a osvětlovací techniky. 

 Doplnění technického vybavení zaměstnanců. 

 Převod evidence majetku do elektronického systému. 

 Termo polepy oken a jejich utěsnění. 

 Mnoho dalších dílčích oprav. 

 Zhotovení desíti bannerových věží. 

 

Nerealizované aktivity 

 Výmalba chodeb. 

 Úprava malého sálu, technické a prostorové řešení pro víceúčelové záměry (úprava 

forbíny, tahů, podlahy, opon atd.). 

 Doplnění nábytku do renovovaných prostor šaten. 

 Výměna opony a horizontů velkého sálu. 

 Výměna (elektrifikace) jevištních tahů velkého sálu. 

 Zatemnění oken velkého sálu. 

 Renovování paravánů. 

 Úprava parkoviště. 

 Výměna koberců v dalších částech budovy. 

 Vytvoření informačního a prezentačního systému v celém objektu kulturního domu. 

 

 

Zejména z finančních důvodů nebylo možné realizovat některé naplánované aktivity a byly tak 

odloženy na další období, pokud již bude kulturní dům vykazovat zisky. 
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Provozní oblast 

Ekonomický úsek 

Byly provedeny kroky k nastavení systémové elektronické evidence majetku KDK, která byla do 

té doby vedena pouze v manuální tabulce. V roce 2021 tak došlo k označení majetku čárovými 

kódy a kontrolní činnost v oblasti evidence majetku je tak přehlednější, jasnější a rychlejší. 

 

Základní ekonomické ukazatele 2021 

  KDK celkem Kč 

NÁKLADY CELKEM 27.003,5 

VÝNOSY CELKEM 26.847,1 

Hospodářský výsledek -156,4 

z toho příspěvek na 

provoz 
22.989,7 

 

Ekonomické ukazatele jsou blíže rozpracovány v rozborech hospodaření za rok 2021. 

Na dlouhodobých nájmech organizace vybrala 534.000 Kč. 

Výnosy z krátkodobých nájmů včetně služeb k nájmům činily 159.000 Kč. 

V souvislosti s Covidem bylo na dlouhodobém nájemném prominuto 7.942,50 Kč.  

Přepočtený stav zaměstnanosti 31,5 osob.   

 

Rok 2021 opět přinesl organizaci tvrdý zásah do hospodaření v rámci pandemie nemoci COVID-19. 

V roce 2021 došlo k omezení provozu na všech střediscích. V úvodu roku byl organizaci snížen 

příspěvek na provoz o 500.000 Kč. Zvýšené výdaje organizace zaznamenala v oblasti 

bezkontaktních akcí ve výši 150.000 Kč a musela se vypořádat s náklady 107.000 Kč, jež vnikly 

pouze v souvislosti s pandemií (antigenní testy, desinfekce apod.). Tyto faktory vedly ke ztrátě, 

kterou organizace vykázala poprvé od roku 2017. 

Veřejné zakázky 

V roce 2021 byla realizována veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku profesionálního 

světelného pultu v předpokládané hodnotě 370.000 Kč bez DPH. Výsledná cena dodávky byla 

323.808 Kč bez DPH. Konzultováno s právním oddělením města Kopřivnice. 

Krátkodobé nájmy 

KDK nabízí ke krátkodobému pronájmu řadu společenských sálů s různou kapacitou návštěvníků, 

vhodných pro konání koncertů, divadelních představení, plesů, besed, firemních akcí apod.  

Součástí pronájmu jsou místnosti, které tvoří příslušenství jednotlivých společenských sálů. V 

rámci krátkodobých pronájmů nebyl pro KDK rok 2021 vůbec příznivý. Z důvodu vládních opatření 

nemohl KDK intenzivně pronajímat své prostory a přicházel tak o značný zisk. 
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Činnost v oblasti kultury 
Hlavním cílem střediska kultury je zvyšovat kulturní úroveň obyvatel města ve spolupráci s 

dalšími kulturními subjekty ve městě a okolí. K naplnění cílů organizuje středisko kultura 

akce kulturního, vzdělávacího a společenského charakteru.  

 

Zahájení nového roku a také sezóny 2021 proběhlo akcí Přivítání nového roku 1. ledna 2021. 

Vzhledem k protiepidemickým opatřením, kdy bylo zakázáno shromažďování osob a tím omezeno 

konání kulturních akcí, byl připraven tradiční novoroční ohňostroj bez hudební produkce před 

Ringhofferovou vilou. Aby však byli uspokojeni občani Kopřivnice, proběhl online koncert Lenky 

Szabó Hrůzové, Honzy a Martina Galiových a Vaška Kociána. Ulicemi města projel kočár s 

Cimbálovou muzikou Pramínky. 

Výstavy 

Nově byla pro občany města Kopřivnice připravena série Okénkových výstav. Pro tyto účely byly 

využity zasklené plochy kulturního domu – hlavní vchod, bývalý vstup do klubu Helax, prostor 

Nové Kavárny, Galerie Galaxie a prostor prodejny Marko foto. Od února do května měli možnost 

všichni nahlédnout na tvorbu místních výtvarníků a umělců Místní místním (Zuzana Hrnčiarová, 

Adéla Pustějovská, Hynek Tekula, Vladimír Indruch, Eva Drdová, Jiří Konečný, Marta Šnajderová, 

Petr Čarnota, Zuzana Přívětivá, Hana Petrová, Roman Tancoš, Miroslav Knapec a Adam Foltýn). V 

Galerii Galaxie proběhla výstava fotek architektky Hanky Šrajerové, která pomáhá při budování 

Galerie Galaxie. Jednalo se o prodejní výstavu na podporu Purpury z.s. V prostorách kulturního 

domu probíhaly výstavy loutek, které se tematicky měnily. U bývalého vchodu do klubu Helax 

byla možnost shlédnout výstavu Krtečka, k výročí 100 let Zdeňka Milera. Poté následovala 

výstava k výročí 110 let Václava Čtvrtka. Na závěr byly vystaveny práce žáků Střední 

uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí. Plocha bývalé prodejny Marko foto, 

nabídla ohlédnutí za Obecním plesem, Muzikantským plesem a Taneční soutěží Tatra. 

 

Nově byly také po Kopřivnici umístěny bannerové věže za účelem pořádání venkovních 

„outdoorových“ výstav. Věže byly umístěny na 4 místech v Kopřivnici: před Technickým muzeem 

Tatra Kopřivnice, u přechodu k Městskému úřadu Kopřivnice, vstup do Sadu Dr. Edvarda Beneše, 

u Galerie Galaxie. 

Březen - Květen 

KOMENSKÝ V KOMIKSU 

Při příležitosti 350. výročí úmrtí Učitele národů vyšla kniha s názvem S KOMENSKÝM DO KOMIKSU. 

Součástí s tímto výročím souvisejících Národních oslav J. A. Komenského byla i výstava založená 

právě na vytvořeném komiksu. Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v 

Praze, připravilo výstavu ve spolupráci s UNESCO a pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy. Příběh J. A. Komenského sepsala Klára Smolíková za odborné spolupráce Richarda F. 

Vlasáka a PhDr. Markéty Pánkové. Svými obrazy ho doprovodil komiksový ilustrátor Lukáš Fibrich. 

Červen – Září 

JEŠTĚ JSME VE VÁLCE – POST BELLUM 

Při příležitosti vydání komiksové knihy Ještě jsme ve válce – Příběhy 20. století, která je určená 

pro všechny příznivce této formy zpracování i pro zájemce o naši nedávnou minulost, byla 

vytvořena také výstava výjevů z této knihy. Příběhy pojednávají o konfliktu konkrétních lidí s 

totalitní mocí a jsou pestré jako život sám – přinášejí vítězství i prohry, velké heroické činy i 
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lidské slabosti a vyrovnání se s nimi. Občané mohli vidět dílo třinácti špičkových českých a 

slovenských výtvarníků.  

V průběhu měsíce dubna kulturní dům dále rozšířil své výstavní outdoorové prostory o výlepní 

plochy. K vidění byly výstavní plakáty, které například přibližovali život pěstitelů kávy a 

upozorňovali na souvislosti mezi podmínkami pěstování a naší vlastní spotřebou, nebo příběh 

banánu. 

Online prostor 
Kulturní dům Kopřivnice spolu s manžely Syrkovými, připravil pro zájemce taneční lekce online. Z 

pohodlí domova se mohli naučit základní kroky standardních tanců, které pan Zdeněk Syrek s 

manželkou obvykle vyučuje v tanečních kurzech nejen v Kopřivnici. V prvním úvodním díle si tak 

mohli lidé osvojit základy tance waltz. Dále pak valčík, jive, foxtrot, cha cha.  

Kulturní dům dále připravil sérii krátkých pověstí Koprtoulky, které popisují místa v Kopřivnici a 

jejím okolí. Jedná se o místa spojená s Lašskou bránou Beskyd.  

Během lockdownu, který platil v ČR byli realizovány online koncerty, které se přenášely z 

kulturního domu a byly vysílány přes youtube kanál. Jako první 2. 4. 2021 Cimbal Hellband, dále 

pak 30. 4. 2021 Marian 333 a 28. 5. 2021 Fredy & Krasty. 

Na youtube kanále Knihovny Kopřivnice bylo k vidění Koprčtení do ouška. Každý pátek kulturní 

dům uváděl novou pohádku dětem na dobrou noc. 

Tradiční akce  
V případě tradičních akcí, které se v KDK konají bylo počítáno s dalším ročníkem přehlídky 

taneční, hudební a dramatické tvorby dětí a mládeže se speciálními potřebami či zdravotním 

handicapem Motýlek. Tento program byl z důvodu stávající situace covid-19 pro veřejnost 

zrušen. Na Velkém sále KDK proběhla v menším provedení přehlídka pouze Základní školy a 

Mateřské školy Motýlek. Kulturní dům Kopřivnice zde pomáhal s přípravami, zajistil technické 

zajištění akce, přispěl k zajištění video záznamu, který byl následně předán dalším zařízením, 

která se nemohla zúčastnit. 

 

V roce 2021 měl také proběhnout 54. ročník Taneční soutěže Tatra. Tato akce byla po projednání 

s vedením města a vedoucím soutěže, panem Milanem Šatanem, z důvodu nízkého počtu 

přihlášených párů zrušena. Tanečníci měli v blízkých termínech soutěže a ty ovlivnily účast 

Taneční soutěže Tatra. Jednalo se zde také o splnění podmínek pro taneční sport, kdy 

ovlivňujícím faktorem byla bezinfekčnost dle aktuálních podmínek Vlády ČR. 

 

K tradičním akcím, které se v kulturním domě každoročně konají, a bohužel vzhledem k 

nenadálým okolnostem byly zrušeny, patří: Koprstar, Jarní koncert pěveckých sborů a kapel s 

vyhlášením vítěze Koprstar, Taneční koncerty ZUŠ Zdeňka Buriana a Vánoční čekání. Pro tyto 

akce byla snaha najít náhradní termíny, ale vzhledem k tomu, že byla i pozastavena výuka a 

zájmové kroužky, nebylo možné je uskutečnit v roce 2021. 

 

Ve spolupráci s Městem Kopřivnice proběhl v sobotu 18. září Běh rodným krajem Emila Zátopka. 

 

Ve středu 17. listopadu 2021 prošel městem Kopřivnice lampiónový průvod, v čele s místními 

bubeníky, a to na trase od ZŠ dr. Milady Horákové na Masarykovo náměstní. Tam na účastníky 

průvodu čekalo hudební vystoupení v podání Lenky Szabó Hrůzové a Martina Galii. Zazněly písně, 

které připomněly Oslavy dne boje za svobodu a demokracii. 
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Zahájení adventu ve městě bylo plánováno s doprovodným programem. Hudební produkci měla 

zajisti Céline Bossu s kapelou. Dále bylo připraveno rozdávání Starostova punče, občerstvení a 

prodej výrobků Effatha Kopřivnice. Při tomto programu mělo dojít k rozsvícení vánočního stromu 

a výzdoby ve městě, ale vzhledem k opatřením bylo vše rozsvíceno bez organizování a 

shromažďování občanů. Kulturní dům Kopřivnice zajistil betlém, umístěn před Ringhofferovu 

vilu. Postavy zhotovil místní výtvarník Hynek Tekula, který již spolupracoval na Okénkových 

výstavách. 

 

Plánovány Mikulášský jarmark byl rozšířen a doprovodný program od pátku 3. prosince do neděle 

5. prosince, kde měl být program završen Mikulášskou jízdou. Z důvodu aktuálních opatření Vlády 

ČR byl jarmark i program zrušen. Koncerty a pohádky, které byly směřovány na Mikulášský 

jarmark se uskutečnily v prostorách Kulturního domu Kopřivnice. Adventní neděle nabídly tedy 

dopolední pohádky pro děti v kině a odpoledne koncerty pro veřejnost. 

Děti o Mikuláše nepřišly. Kočár s Mikulášem a družinou projel městem Kopřivnice po dříve 

avízované trase. Děti si mohly připravit zvonečky a cinkat na pozdrav. Mikuláš dětem dovezl 

schránku Ježíškovy pošty. Jedna schránka byla od 5. prosince do 12. prosince umístěna v parku a 

druhá v městské knihovně. Zde mohli zájemci vhodit pohlednici či dopis, které se následně 

poslaly na Boží Dar, kde byly oraženy speciálním vánočním razítkem a zaslány adresátům. 

Vánoční jarmark v Sadu Dr. Edvarda Beneše spojený s Kinočkou (zimním kinem) se neuskutečnil.   

 

Program Česko zpívá koledy se konal z důvodu opatření Vlády ČR pouze online. V původním 

programu bylo zpívání koled dle Deníku společně s místním sborem pod vedením paní učitelky 

Evy Nedjalkové. 

 

Po delší odmlce, kdy nebylo možné setkávání žáků škol, aby mohli společně vystoupit, proběhlo 

20. prosince 2021 Vánoční čekání. Žáci jednotlivých škol vystoupili odděleně, postupně na pódiu 

Velkého sálu KDK. Závěr patřil učitelům a jejich společným písním. Aby mohl být koncert 

nabídnut i těm, kteří se nemohli zúčastnit (vzhledem k nastaveným podmínkám pro návštěvy 

kulturních akcí), byl zajištěn online přenos tohoto koncertu. 

Plesy 

Plánovaná plesová sezóna se neuskutečnila. V roce 2021 se měl konat 30. ročník Obecního plesu, 

ale ten byl také z důvodu epidemie covid-19 zrušen. Na tento plese měla vystoupit jako hlavní 

host kapela Queenie – World Queen Tribute Band. Kapela byla oslovena na náhradní termín plesu 

v roce 2022, ale došlo k razantnímu navýšení částky za vystoupení, a proto byla oslovená kapela 

Prague Queen, která stejně jako původní kapela hraje repertoár kapely Queen. 

Další plesy, které se v roce 2021 neuskutečnily a byly plánované: Retrobál, Muzikantský ples, 

Rodičovský bál, Maškarní karneval pro děti, Kopřivnický plesk a Vietnamský lunární rok. 

Mezi akce plesového typu se každoročně řadí i jarní a podzimní Seniorské odpoledne se v roce 

2021 neuskutečnilo z důvodu nouzového opatření vlády ČR. 

Nedělní pohádky a akce pro děti 
Den dětí proběhl 1. června 2021 v Sadu Dr. Edvarda Beneše ve spolupráci s Domem dětí a 

mládeže Kopřivnice. Pro děti byly připraveny soutěže na jednotlivých stanovištích po celém 

parku. Za splnění úkolů dostaly děti sladkou odměnu. O akci byl velký zájem, navštívily jej místní 

MŠ a ZŠ a v odpoledních hodinách rodiny s dětmi. 
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Dne 19. září 2021 proběhlo představení Míši Růžičkové Pohádkové lesní království na Velkém sále 

KDK. Veselé představení, kde pořad doprovázely písničky známé z dětských pořadů. 

 

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.  

5. září 2021 (náhradní termín za 10. ledna 2021) Divadlo LOKVAR: Matěj a Čerti  

24. října 2021 CziDivadlo Praha, O princezně, Luciášovi a makových buchtách  

14. listopadu 2021 (náhradní termín z 18. dubna 2021) Dobře naladěné divadlo: Princezna 

Čokoláda  

12. prosince 2021 (náhradní termín z 15. listopadu 2020) Kašpárkův svět: O princezně Rozmařilce  

 

Na Mikulášský jarmark byly plánované pohádky pro děti jako doplňující program. Jelikož se 

jarmark neuskutečnil, připravili jsme pohádky na adventní neděle. 

5. prosince 2021 – Divadlo Křesadlo: Vánoce se zajíčky 

19. prosince 2021 – Poppy a Adélka slaví Vánoce trochu jinak 

Divadelní předplatné 

V druhé polovině roku 2021 pokračovalo divadelní předplatné sezóny 2019|2020 a 2020|2021. Z 

důvodu koronaviru byla pozastavena činnost divadel, a proto jsme byli nuceni pro část 

předplatného najít náhradní termíny.  

 

Proběhlá představení divadelního předplatného: 

 DP 2019/2020 Úterý 21. září 2021  Malý princ | Antoine de Saint-Exupéry (STUDIO DVA 

PRAHA) 

 DP 2021/2021 Pondělí 27. září 2021 Třetí prst na levé ruce | Dermot Canavan (AGENTURA 

ADF / K. SCHAUEROVÁ - M. SUCHARDA) 

 DP 2019/2020 Pátek 8. října 2021 Chlap na zabití | Francis Veber (PANTHEON 

PRODUCTION PRAHA) 

 DIVADELNÍ SPECIÁL Pondělí 29. listopadu 2021 Společenstvo vlastníků | JIŘÍ HAVELKA 

(DIVADLO VOSTO5 PRAHA) 

 

Náhradní termíny pro rok 2022 

 DP 2020/2021 Úterý 11. ledna Snímek 51 | Anna Ziegler (SPOLEK KAŠPAR, DIVADLO V 

CELETNÉ PRAHA) 

 DP 2020/2021 Neděle 3. dubna 2022 Neumím jinak než láskou | Miloš Horanský (DIVADLO 

VIOLA PRAHA) 

 DP 2019/2020 Středa 6. dubna 2022 Otec | Florian Zeller (DIVADLO ROKOKO - MĚSTSKÁ 

DIVADLA PRAŽSKÁ) 

Divadelní sezóna byla v první polovině roku 2021 pozastavena v důsledku protiepidemických 

opatření. Vzhledem k tomu, že se neodehrála všechna představení Divadelního předplatného 

2019|2020 a Divadelního předplatného 2020|2021, bylo pokračováno v hledáních možných 

náhradních termínů v druhé polovině roku 2021 a částečně v roce 2022.  

Místní mateřské a základní školy nenavštěvovaly kulturní akce uvnitř, ani projekce kina, aby 

předcházely setkávání žáků více škol.  
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Ostatní 

Do této sekce jsou zařazena divadelní představení, která jsou zajištěna např. ve spolupráci s 

Agenturou Židek, agenturou VM art production, nebo se jedná o pronájem velkého sálu jiného 

subjektu. Dále se do této kategorie řadí talk show a další pořady, které doplňují nabídku 

kulturních akcí pořádané v Kulturním domě Kopřivnice. 

 Dne 16. září 2021 proběhla v náhradním termínu Partička na vzduchu. Skvělá 

improvizační show v nové sestavě: Michal Suchánek, Richard Genzer, Michal Novotný, 

Jakub Kohák, hudebník Marián Čurko a moderátor Luděk Staněk  

 Talk show Lukáše Pavláska Kdo nepláče není Čech byla přesunuta na 23. září 202. 

 Dne 11. října 2021 proběhlo v náhradním termínu divadelní představení 8 Eur na hodinu, 

zběsilá komedie o sobectví i štědrosti.  

 Další komedií o 2 manželských párech Když se zhasne, zajistil Kulturní dům Kopřivnice ve 

spolupráci s Agenturou Židek a to dne 9. listopadu 2021. 

 Představení Žena za pultem 2, které mělo proběhnout 6. prosince 2021, bylo z důvodu 

nemoci přesunuto na 2. června 2022. 

 

Na počest pana Ladislava Cvíčka se dne 14. října 2021 slavnostně odhalila pamětní deska na ZŠ 

dr. Milady Horákové v Kopřivnici. Kulturní dům Kopřivnice ve spolupráci zajistili program 

doplňující tuto událost. Následně proběhlo ve Velkém sále KDK Kopřivnické pressování. 

Koncerty 

V roce 2021 byla zahájena programová sezóna od června, kdy byly vhodné podmínky pro pořádání 

kulturních akcí, dle nařízení Vlády ČR. 

 

Evropský svátek hudby proběhl 18. června 2021. Z původního plánu, kdy byly pozvány kapely 

partnerských měst města Kopřivnice, sešlo. Připraven byl nakonec program ve spolupráci s místní 

Základní uměleckou školou Zdeňka Buriana pod vedením Tomáše Sochy. Pan Socha ke spolupráci 

přizval Pavla Helana a tímto vznikl příjemný koncert Pavel Helan & Orchestr NOTA ZUŠ Zdeňka 

Buriana Kopřivnice v prostředí parku před Ringhofferovou vilou. 

 

Prázdninové neděle zpříjemnila série koncertů v prostředí parku před Ringhofferovou vilou. 

Koncerty probíhaly od 18.00 hodin: 

4. července 2021 – Swingalia -Spojení bratrů Galiových a přátel v energický hudební počin. Onen 

swing v názvu nevymezuje repertoir jen na hity 30.-40. let, ale vystihuje jakýsi šmrnc kapely, 

která vzdává hold velikánům nejen swingové éry, ale i jiných jazzových stylů a s osobitým 

humorem se nestydí servírovat ani hity odjinud v novém kabátu. 

11. července 2021 – Ostopět - Štramberská kapela hrající převzaté pop-rockové skladby českých i 

zahraničních interpretů. 

18. července 2021 – ZdendaLeLe -Text a hudbu tvoří písničkář Zdeněk Socha, který vtipně glosuje 

běžné zážitky každodenního života. Název vznikl ve spojení jeho jména a hlavního nástroje – 

ukulele.  

25. července 2021 – Galia Brothers and friends - Bratři, jak se patří, kteří nevystupují sami, ale v 

našlapané partě energických lidí. 

1. srpna 2021 – KACZI - Kaczi je živelná písničkářka a multiinstrumentalistka s beskydskými 

kořeny, která skrze svou vlastní tvorbu balancuje mezi folkem, popem a šansonem. 
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Ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Kopřivnice proběhl 14. srpna 2021 program k zakončení 

táboru Malované písničky. 

 

I v roce 2021 proběhl koncert ve spolupráci se Svatováclavským hudebním festivalem, a to v 

kostele sv. Bartoloměje v Kopřivnici. Tento koncert se uskutečnil 19. září 2021 a jednalo se o 

program souboru ENSEMBLE CASTELKORN – Italské inspirace. 

 

Ve spolupráci s místním rodákem Martinem Pančochou proběhl 15. listopadu 2021 koncert 

Šansonový večer v Kopřivnici, kde pan Pančocha doprovázel hrou na klavír zpěvačku Lucii 

Rybnikářovou. Koncert byl věnovaný písním Hany Hegerové, ale zazněly skladby i dalších 

šansoniérů např. Z. Navarové, L. Nové, E. Piaf, L. Šoralové, J. Krhuta. 

 

Jednou z akcí, která se přes všechna opatření zajistila a proběhla v daných podmínkách, byl 

koncert pana Jaromíra Nohavici s hosty. Známé písně přilákaly návštěvníky a fanoušky a tím se 8. 

prosince 2021 zaplnil celý Velký sál KDK. 

 

Na Mikulášský jarmark byly plánované koncerty jako doplňující program. Jelikož se jarmark 

neuskutečnil, připravili jsme hudební produkce jako samostatnou produkci a dále pak na 

adventní neděle. 

12. prosince 2021 – Na vlnách Layla (z důvodu nemoci zrušeno) 

15. prosince 2021 – koncert Silesian Dixie Band 

19. prosince 2021 – Šťastné a červené (tento koncert navodil příjemnou vánoční atmosféru) 

 

Závěr kulturní sezóny patřil 5P & Luboš Pospíšil dne 28. prosince 2021, kdy se konal v Kinosále 

KDK koncert této legendy, která po dlouhé době navštívila Kopřivnici. 

Venkovní akce 

Zaměstnanci oddělení kultury se věnovali přípravě venkovních akcí jako Velikonoční jarmark 

nebo Filipojakubská noc, které v důsledku vládních opatření neproběhly. Jelikož se osvědčil 

dvoudenní program na Starodávném jarmarku v Sadu Dr. Edvarda Beneše během pouťového 

víkendu, byla snaha jej doplnit tak, aby zaujal nejen děti, ale také další návštěvníky, a proto 

proběhla soutěž v pojídání chilli. Opět byl připraven program na prostranství nad Šustalovou 

vilou, vedle Galerie Galaxie. Nově jsem byla zajištěna chillout zóna ve spolupráci s Fejkovnou v 

parku. Prostor parku pod Šustalovou vilou byl doplněn sedacími vaky, odpočinkovými místy, 

osvětlením a barem. 

 

 

V roce 2021 pokračovala série Letních koncertů v parku (dříve Promenádní koncerty), více o akci 

v sekci Koncerty. 

 

Pro projekt Někdo ven? (20. srpna) byla uskutečněna 2 vystoupení. Jako první vystoupili Jerry a 

Dory (rapperské duo). Poté následoval koncert slovenské zpěvačky Simy, která přilákala široké 

publikum. Fanoušky potěšila hodinovým koncertem a autogramiádou. Ve 20.00 hodin pak 

pokračovala akce koncertem kapely AC/CZ “Top AC/DC tribute show”. Koncerty se odehrály na 

louce nad Šustalovou vilou a zahájily tedy pouťový program.  
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Starodávný jarmark (21.–22. srpna) proběhl v Sadu Dr. Edvarda Beneše, kde byly prodejní stánky 

s jarmareční tématikou, dobový kolotoč a ohrádka se zvířátky. V příjemném prostředí parku pak 

proběhla vystoupení Cimbálové muziky Poštár a pohádky Divadla Koráb (sobota). Následující den 

patřila hudební produkce souboru Devětsil a pro děti vystoupili Klauni z Balónkova. Děti se mohly 

povozit na oslících nebo si nechat namalovat obličej. 

 

Bartolomějský večer (sobota 21. srpna) – Hudební odpoledne a večer na koncertní louce za 

Ringhofferovou vilou: 

VALACHCORE - Mladá tříčlenná formace, která vznikla před čtyřmi lety v Kopřivnici na místní ZUŠ 

MIS music a v posledních letech se vydává na vlastní hudební kariéru. 

THE PEOPLE – Mladá, dynamická a energická kapela. Repertoár mají všestranný a multižánrový. 

Zahrají téměř vše, od popu, přes disco, rock ‘n‘ roll až po swing a jazzové standardy. Mezi členy 

se zařazují studenti Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, Konzervatoře v Brně i zkušení, 

dlouholetou praxí ostřílení muzikanti. 

VEPŘOVÉ KOMETY – Sehraná energická formace, sršící našláplými rytmy, ostrovtipnými texty a 

radostí ze hry. 

SUNAR ROCK – Známá kopřivnická bigbeatová kapela. 

 

Program pouťové neděle (22. srpna) začínal v 15.00 hodin. Návštěvníci si mohli poslechnout 

hudební produkci Městského dechového orchestru Kopřivnice, který tanečně doplnila Mažoretka 

Sunny Kopřivnice. V hudební produkci pokračovala kapela Poutníci, česká bluegrassová legenda, 

která oslavila 50 let na hudební scéně. 

 

Jak je již zmíněno v Tradičních akcích, plánovali jsme Zahájení adventu ve městě, kde měl být 

rozdáván starostův punč a dále tuto akci měl doplnit hudební program. Vzhledem k aktuálním 

podmínkám, které nedovolovaly takovýto průběh, byla akce zrušena. Kulturní dům zajistil 

reprodukovanou hudbu, která zpříjemnila atmosféru při rozsvícení vánočního stromu a betlému 

(zhotovený KDK ve spolupráci s Hynkem Tekulou). 

Situace k pořádání venkovních akcí v prosinci se nelepšila, bylo by nutné zabezpečit celé 

prostranství jarmarku před Ringhofferovou vilou a dále kontrolovat vstup návštěvníků, což bylo z 

kapacitních a finančních důvodů nemožné. Proto došlo ke zrušení Mikulášského a Vánočního 

jarmarku. Program, který byl na toto období naplánován, byl částečně přesunutý do prostor KDK. 

Kultura školám 

Kultura školám byla po konzultaci se zástupci mateřských a základních škol Kopřivnice 

pozastavena z důvodů bezpečnostních opatření vydaných vládou ČR. 

Další akce 

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

aktivit města či různých organizací. 

 Moje trdlování – pořádá MŠ Hájov 

 Beskyd model kit show 

 Vánoční večírek Tymphany 

 Vánoční večírek Alliance Laundry 

 Divadelní přehlídka Kopřiva 

 Sportovec roku 
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 Oceňování učitelů 

 Koncert táborníků z letního tábora Malované písničky DDM Kopřivnice 

 Běh rodným krajem Emila Zátopka  

 Divadelní centrum (Zlín) 

 Kopřivnické presování  

 Oslavy dne boje za svobodu a demokracii 

 Pionýrský sedmikvítek 

 Taneční kolona 

 Dobročinný vánoční jarmark  

Nadále pokračuje spolupráce s Agenturou Židek a VM art production, které zajišťuji jak divadelní 

představení, talk show, tak koncerty. 

 

Akce v kulturním domě navštívilo 8.762 diváků (v roce 2019 33.935 diváků). Detailnější 

návštěvnost je rozpracována ve Statistice návštěvnosti za rok 2021. 

 

Ve výše uvedeném výčtu uvádíme také akce, jež se nekonaly. Pro zhodnocení činnost KDK je však 

nezbytné tyto programy zmiňovat, neboť i přes jejich nekonání, probíhala jejich příprava, která 

si vzala svůj díl času. Stejně tak bylo pracné všechny dané aktivity rušit. 
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Činnost v oblasti kina 
Hlavním cílem střediska kino je zvyšovat kulturní úroveň obyvatel města ve spolupráci s 

českými i zahraničními distributory. K naplnění cílů středisko kino organizuje projekce 

jednak tzv. mainstreamového charakteru, ale také kino náročného diváka. Vytváří programy 

pro různé věkové skupiny i pro skupiny se zvláštními potřebami. Navazuje spolupráci na 

festivalové putovní projekce a přibližuje tak občanům kinematografickou kulturu. 

 

Kino (běžné, školní, filmový klub, Mikino, Kinosen) stihlo v roce 2021 navštívit 7.674 diváků 

(v roce 2019 32.245 diváků.). Letní kino Bikino navštívilo 2.512 diváků (v roce 2019 5.872 

diváků). Detailnější návštěvnost je rozpracována ve Statistice návštěvnosti za rok 2021. 

 

V roce 2021 spustilo kino svůj první film dne 27. května. 

Kino v roce 2021 přešlo na 14denní program. Situace si to vyloženě vyžadovala. Bylo potřeba 

fungovat velmi pružně, jelikož premiéry filmů se neustále přesouvaly a rušily. Program se vytváří 

každých 14 dní, a k divákovi se dostane týden před spuštěním nového programu. S 14denním 

programováním se velice dobře pracuje, a je možno i snadněji reagovat na více navštěvované 

snímky – mohou se tak nasazovat znovu, a to dříve než u původního měsíčního. 

Členství 

Kino Kopřivnice je součástí Europa Cinemas. Jedná se o síť evropských kin se zaměřením na 

evropský film. Vznikla v roce 1992 s cílem podpořit digitální promítání v kinech a zajistit finanční 

podporu kinům, která uvádějí určitý počet evropských zahraničních filmů a nabízí vzdělávací 

akce pro mladé diváky. Od roku 2019 je Kino Kopřivnice součástí EC jako samostatný subjekt. 

Dále je kino sdruženo v Asociaci provozovatelů kin (APK), která je odborovou organizací, která se 

jednak účastní jednání o výzvách, ale také připomínkovala nové přepracovávání Matice opatření 

Protiepidemického systému ČR (PES). APK vydává také další doporučení pro kina, která neustále 

aktualizují a doplňují, v reakci na vývoj situace. 

Dotace 

Kino Kopřivnice v roce 2021 využilo výzvy Státního fondu kinematografie, která byly určena i pro 

příspěvkové organizace. Předkládána byla žádost: Projekty producentských firem, distributorů a 

provozovatelů kin zaměřené na výzkum a inovace v proměňujícím se prostředí audiovize v částce  

180.000 Kč. Žádost byla úspěšná 

Každoročně je také úspěšné získávání finančních prostředků ze sítě Europa Cinemas, kdy bylo 

kino za svou činnost ohodnoceno částkou 166.106 Kč. 

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, Promítání s Brose. Jelikož se na schůzce 

ředitelé škol shodli, že jsou pro ně takovéto kulturní hromadné akce prozatím nepřípustné, tak 

školám nebyla zaslána tradiční programová nabídka. Uskutečnil se však programový cyklus 

Bijásek. Na ten docházely 2 školní družiny – družina ZŠ E. Zátopka a ZŠ Alšova. Každá škola 

navštěvovala kino odděleně, aby byla dodržena v té době platná opatření. Pro každou školu 

proběhly od října celkem 3 představení. 
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 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. Přestože byla v roce 2021 velká snaha o to, aby 

tento ročník proběhl, bohužel se nakonec Mikulášské kino nemohlo uskutečnit. 

Pandemická situace se u žáků před Vánoci nevyvíjela dobře. 

 Víkendové pohádky: Víkendovým pohádkám nadále zůstal promítací čas ve 14.00. Od 

května nebyla návštěvnost na víkendové pohádky příliš vysoká, avšak na podzim se to 

začalo zlepšovat. 

 Mámino kino MIKINO: Jedná se o speciální projekce se sníženou hladinou zvuku a 

částečným osvětlením, které nabízejí útulnou atmosféru pro děti, ale zároveň dávají 

rodičům prostor věnovat se jak filmu, tak dětem. Děti však mohli využít hrací koutek 

mimo promítací sál, který je zajištěn Mateřským centrem Klokan Kopřivnice. Jedno úterý 

v měsíci od 16.00 hodin v Kině Kopřivnice měli maminky a tatínkové své děti na dosah. V 

roce 2021 neproběhla žádná projekce Mámina kina mikina, ale tento projekt se opět 

spustí od ledna 2022. 

Umění v kině 

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

dramatického i výtvarného umění. Programový cyklus „Umění v kině“ obsahje balety, koncerty a 

výstavy. V roce 2021 byla nabídka oper, baletů i výstav velmi omezená. V roce 2021 tedy 

proběhly celkem 4 projekce umění v kině, a to 2 výstavy a 2 balety.  

Letní kino 

Ve dnech 5. – 15. srpna 2021 představilo Kino Kopřivnice pod širým nebem v areálu kopřivnického 

koupaliště čtrnáct snímků převážně české produkce. Odehraných jich však nakonec bylo třináct, 

a to z důvodu technických problémů v jednom z dnů. 

V roce 2021 se i nadále pokračovalo v nastoleném komfortu z předchozích ročníků. Dřevěné 

stánky poskytovaly na louce pevné zázemí pro občerstvení a organizátory, velké nafukovací 

plátno pak komfortní obraz a více místa na sezení před plátnem. 

Letní kino v roce 2021 mělo návštěvnost asi o 300 diváků nižší než v předešlém roce. Diváci byli 

znechuceni pravidly, která jsou nutná pro vstup na akci. Počasí, od kterého se venkovní kino 

odvíjí, také nepřálo některým projekcím. 

Novinky v roce 2021 byly hned dvě. Byl, po dohodě s mobilním testovacím centrem Agel, před 

vstupem na letní kino postaven testovací stánek, kde zdravotníci testovali antigenními testy. Pro 

diváky byly celkem tři testovací dny. Druhou novinkou byla předplacenka. Diváci si mohli 

dopředu zakoupit předplacenku v ceně 600 Kč, a měli tak zajištěn vstup na 10 filmů.  

Letní kino uvedlo tyto snímky: Prvok, Šampón, Tečka a Karel, Vyšehrad: Seryjál, Havel, 

Bábovky, Šarlatán, Ubal a zmiz, Matky, Gump – pes, který naučil lidi žít, Princezna zakletá 

v čase, Duše, Croodsovi: Nový věk, V zajetí démonů 3: Na ďáblův příkaz, Tiché místo: Část II. 

Byl také naplánován dokumentární snímek Králové videa, avšak byl nahrazen filmem Bábovky, 

které bohužel nemohly být z technických důvodů odehrán. 

 

Filmový klub  

Předsedkyní klubu je nadále Radana Korená. Filmový klub probíhá stále každé úterý vyjma 

prázdnin – tentokrát však proběhl i v červenci, jelikož kino mělo od ledna do dubna dlouhou 
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odmlku. V programu se objevují také různé besedy s autory – například dokument Manželství – 

zde byla režisérka filmu Kateřina Hager. 

Kinosen 
V listopadu byl opět spuštěn tento projekt, který je určen převážně pro seniory. Probíhá vždy 

jedno úterý v měsíci, v čase 13.30 a diváci mají velmi zvýhodněné vstupné - 60 Kč. V roce 2021 

proběhl KinoSen celkem dvakrát: Gump – pes, který naučil lidi žít - 13 diváků,  Prvok, Šampón, 

Tečka a Karel - 23 diváků. 

Levné pondělí 

Jelikož pondělí vždy bylo nejméně navštěvovaným dnem v kině a častokrát se stávalo, že se 

představení vůbec nikdo nezúčastnil, zavedla tato novinka. Divákům jsou nabízeny filmy pár 

týdnů po premiéře za výhodnou cenu 90 Kč.  
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Činnost v oblasti knihovna 
K hlavním úkolům střediska knihovna patří výpůjční služby. V plánu kulturních a 

vzdělávacích akcí nabízí veřejnosti cestovatelské přednášky, besedy, vzdělávací přednášky a 

zaměřuje se ještě více na rozvíjení a podporu čtenářské gramotnosti u dětí ve spolupráci se 

školami. Připravuje vzdělávací programy pro žáky a studenty zaměřené na čtenářství a práci 

s informacemi. 

 

Činnost knihovny za rok 2021 ovlivnila pokračující coronavirová pandemie, která měla zásadní 

vliv na fungování nejen knihovny, ale celé společnosti. Do konce ledna byla knihovna z důvodu 

vládních nařízení pro veřejnost uzavřena. Od 2. února do 15. dubna bylo pro veřejnost 

zpřístupněno výdejní okénko v přízemí kulturního domu, v prostorách šaten. Čtenáři si požadavky 

na knihy objednávali přes on-line katalog, telefonicky, přes e-mail. Knihovníci následně 

přichystali čtenářům balíčky s požadovanými knihami a posílali čtenářům zprávu, že si můžou 

objednané knihy vyzvednout ve výdejním okénku. Po dobu fungování výdejního okénka využilo 

tuto službu 1612 návštěvníků, kteří si objednali téměř 5000 knih. Od března se mohli noví čtenáři 

přihlašovat do knihovny on-line.  

Od dubna byla znovuotevřena půjčovna v kulturním domě a zároveň byla zavedena nová služba 

bezhotovostních plateb poplatků. Od května začalo postupné otevírání dalších provozů knihovny. 

Od 11. května se znovuotevřela pobočka ve Vlčovicích, ve středu 12. května v Mniší a od 13. 

května se otevřela pobočka Sever v omezeném provozu pouze ve čtvrtek. Knihovna v Lubině se 

otevřela až 18. května, protože se zde dokončovala výmalba, pokládka nového koberce. Dovezly 

se nové regály a stůl. Knihovna se otevřela čtenářům ve zcela novém a estetičtějším prostředí. 

Od 1. června se otevřela pro čtenáře také čítárna, se stejnou otevírací dobou jako v půjčovně od 

8 do 12 a od 13 do 17 hodin. Pobočka knihovny na ulici Česká ukončila svou činnost k 31. srpnu 

2021.  

Od 2. září se rozšířila otevírací doba knihovny v KDK od 7:30 do 12 a od 13 do 18 hodin. Knihovna 

Sever pondělí a čtvrtek od 8 do 12 a odpoledne od 13 do 17 hodin. 

Mnoho naplánovaných akcí se v roce 2021 opět neuskutečnilo, na aktuální situaci kolem covidu se 

muselo pružně reagovat a původně plánované akce případně zrušit, podle aktuálních 

epidemiologických nařízení. 

Statistika 

Knihovní fond: 

Výše finanční částky na nákup knihovního fondu celkem:   547.649 Kč 

                        z toho na časopisy:       62.730 Kč  

Výpůjční činnost: 

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2021:       58.213 

Přírůstky knihovních jednotek:                  2.507 

Úbytky knihovních jednotek:         1.472 

Počet titulů odebíraných časopisů:             107 

 

Počet registrovaných čtenářů:                                      1.743 z toho 321 do 15 let 

Počet návštěvníků (fyzické návštěvy):                              19.786 

Z toho počet návštěvníků půjčoven a studoven:            21.844 

Z toho počet návštěvníků využívajících internet:                  290 

Z toho počet návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí:               1840 
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Výpůjčky celkem:                                    77.396 

 

Meziknihovní výpůjční služba:    požadavků celkem        67 

      požadavků zaslaných od nás do jiných knihoven    27 

      požadavků obdržených z jiných knihoven              40 

Na pobočky dodáno 856 knih v 22 souborech. 

Vráceno bylo 613 knih v 21 souborech. 

Na pobočky bylo dodáno celkem 355 nových knih v celkové částce 66.332 Kč + 16 her na Sever. 

Celkový počet knih na pobočkách 12.236. 

Akce dětského oddělení 

Vzhledem ke coronavirovým opatřením se neuskutečnily plánované akce na 1. pololetí podle 

plánu a hledala se náhradní řešení pro činnost dětského oddělení. V týdnech úplného uzavření 

knihovny se pro veřejnost připravovaly nové nebo upravené programy, akce a aktivity, bez 

osobního kontaktu se čtenáři. Měsíční kvízy pro děti na téma Z pohádky do pohádky byly k 

dispozici v nově nainstalované schránce umístěné před hlavním vchodem do kulturního domu a 

na webových stránkách knihovny. Vyplněné úkoly mohly děti vhazovat do zmíněné schránky nebo 

zasílat elektronicky na emailovou adresu.   

V době úplného uzavření budovy kulturního domu pro veřejnost se využil prosklený vchod do 

budovy k instalaci výstavy loutek, kterou mohla veřejnost shlédnout během měsíce února. 

Výstava byla v průběhu měsíce třikrát obměněna a doplněna novými loutkami. V rámci výstavy 

byla vyhlášena výtvarná soutěž o nejkrásnější loutku, určená pro jednotlivce a mateřské školy. Z 

obrázků, které byly doručeny do knihovny, se na závěr vytvořila v březnu čtrnáctidenní výstava a 

děti za své obrázky dostaly odměnu. Poslední výstava realizovaná ve vchodu do budovy byla v 

dubnu výstava velikonoční. 

Plánovaná akce Rande naslepo s knihou se uskutečnila v únoru v nových podmínkách. Zabalené, 

podle žánru nazdobené a očíslované knihy byly nafoceny a vystaveny na webových stránkách 

knihovny. Čtenáři si knihu vybrali, objednali telefonicky nebo přes e-mail a nakonec vyzvedli ve 

výdejním okénku.   

Novou aktivitou pro nejmenší čtenáře bylo čtení a natáčení pohádek Koprčtení do ouška, které se 

prezentovalo na kanálu youtube. Z důvodu autorských práv se ke čtení pohádek vybírali autoři 

jako B. Němcová, K. J. Erben nebo bratři Grimmové. Pro oživení čtené pohádky se k jednotlivým 

příběhům využívaly loutky. Bylo nutné vybírat pohádky odpovídající délky, text upravit a 

přizpůsobit dnešním dětem. Od února do konce srpna se natočilo osmnáct pohádek a do konce 

roku 2021 bylo na kanálu youtube zaznamenáno 779 zhlédnutí. Nejvíce zhlédnutí bylo u pohádek 

Hrnečku vař a Vlk a liška. 

V průběhu roku se začaly natáčet upoutávky k vybraným novým knížkám z fondu pro děti a s 

jejich následnou prezentací na našem facebooku. 

Se začátkem školního roku byly školám nabídnuty besedy pro žáky prvního stupně ZŠ na téma 

pohádky, regionální pověsti a Kopřivnice, komiks. Zájem o besedy byl ze strany pedagogů velký. 

Uskutečnilo se dvacet besed, které navštívily děti ze ZŠ Alšova, ZŠ E. Zátopka, ZŠ M. Horákové, 

ZŠ sv. Zdislavy a malotřídek z Lubiny a Mniší. Byl připraven program pro školní družinu ze ZŠ E. 

Zátopka. 

Na podzim se zapojily do dalšího ročníku školky Knihomolky děti z MŠ I. Šustaly a MŠ Záhumenní. 

Pro veřejnost se v druhém pololetí připravily dvě větší akce. V červenci byla vyhlášena 

celoprázdninová soutěž Prázdninové dobrodružství v podmořské říši pro děti. Po dobu letních 
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prázdnin dostávaly děti každý týden nové pracovní listy s úkoly. Akce byla na začátku září 

ukončena společným setkáním s názvem Prázdniny na vlnách, kde došlo k vyhodnocení a předání 

odměn soutěžícím, proběhla tvůrčí dílna doplněna o zajímavé úkoly. Další velkou akcí bylo 

halloweenské odpoledne. Akce byla náročná na přípravu i realizaci. Tematická výzdoba, výběr 

knih s danou tematikou, příprava kulis, úkolů, kostýmů, tvůrčí dílny, výběr čtených textů, atd. 

zabralo hodně času a energie knihovníků, ale ohlas u veřejnosti byl velmi pozitivní, akci chválili a 

těšili se na další podobná setkání v knihovně. Poslední plánovaná akce dětského oddělení Vánoční 

tvoření se opět z důvodu přísnějších epidemiologických opatření neuskutečnila. 

Vzdělávací a jiné akce pro dospělé 

V první polovině roku 2021 se neuskutečnily žádné společné přednášky pro veřejnost. První 

přednáškou roku 2021 byla v září přednáška Arnošta Vašíčka Záhady na dosah ruky. V říjnu 

proběhly dvě cestopisné přednášky. Na začátku října přednáška manželů Špillarových Srí Lanka a 

na konci měsíce přednáška Kyrgyzstán – v zemi nomádů a Nebeských hor od Michala Pavlíčka. V 

říjnu se promítal film Čhadar, cesta po řece z projektu Promítej i ty. Poslední dvě přednášky se 

uskutečnily v listopadu. Na začátku listopadu zavítali do knihovny manželé Márovi s přednáškou o 

Austrálii. Poslední přednášku roku 2021 s názvem Tuktukem  z Thajska až na Moravu měl Tomáš 

Vejmola. V listopadu se uskutečnila pro seniory v Lubině jednorázová přednáška trénování 

paměti. Prosincové přednášky byly z důvodu zpřísněných epidemiologických nařízení zrušeny.  

V dubnu byla vyhlášena literární soutěž Stoletý strom vypráví. Soutěžilo se ve třech kategoriích. 

Do konce července se přijímaly soutěžní příspěvky. V říjnu, kdy probíhala městská akce ke Dni 

stromů, byly slavnostně předány odměny účastníkům literární soutěže.  

V květnu se pro čtenáře připravila akce Májové rande s knihou naslepo, obdobná akce, která se v 

únoru uskutečnila pro děti. 

V červnu se uskutečnila výstava Musím být trpělivá, která byla součástí projektu Kopřivnický 

GLOBUS. O prázdninách byla připravena pro návštěvníky již tradiční výstava Má vlast cestami 

proměn. V listopadu se uspořádala výstava Barevný koutek Markéty Evjákové, která byla 

ukončena v závěru roku 2021.  

V září se knihovna zapojila do dvou charitativních projektů - Sbírkové dny pro Světlušku a poprvé 

do sbírky Český den proti rakovině. Ve Sbírkových dnech pro Světlušku bylo vybráno 1750,- Kč, na 

charitu Český den proti rakovině byla získána částka 3556,- Kč  

Akademie třetího věku (A3VK) a Virtuální univerzita třetího věku (VU3V) 

Vzhledem k epidemiologické situaci se neuskutečnily naplánované přednášky letního semestru 

A3VK podle připraveného harmonogramu a musely být přesunuty na neurčito. Vzhledem k této 

situaci se pro zimní semestr 2021/2022 nová témata nevyhlašovala. Na podzim bylo umožněno se 

scházet ve větším počtu, proto se mohly realizovat poslední neuskutečněné přednášky. Navázalo 

se na naplánované, ale nerealizované přednášky v rámci cyklu Zoo Ostrava – Moderní zoo, které 

byly v říjnu konečně dokončeny, a akce se zúčastnilo 25 posluchačů. Stejně se podařil ukončit 

cyklus přednášek Od hlavy až k patě s lektorkou Petrou Milichovou, na které přišlo 16 posluchačů 

z 20 přihlášených. Na přednášky Vybrané kapitoly z dějin 20. století přišlo 25 z 30 původně 

přihlášených posluchačů. Lektorem byl docent Martin Vitko. Vzhledem k tomu, že termíny 

přednášek byly o více než rok a půl posunuty a zbývající přednášky, které se podařilo ukončit až 

v zimním semestru 2021/2022,  absolvovali téměř všichni, původně přihlášení zájemci.  

V rámci VU3V knihovna spolupracuje s Českou zemědělskou univerzitou a její Provozně 

ekonomickou fakultou již od roku 2013. Projekt virtuální univerzity se mohl uskutečnit i v době 
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uzavření knihoven, přihlášení studenti sledovali přednášky ze svých domovů on-line. Letní 

semestr byl na téma Umění rané renesance v Itálii a přihlásilo se do něj 45 posluchačů. Senioři se 

dozvěděli o umělcích jako Brunelleschi, Masaccio, Donatello, Boticelli a dalších. 

Pro zimní semestr 2021/2022 si posluchači zvolili téma Rituály evropských královských rodů pana 

magistra Kamila Rodana. Přednášky na vysoké odborné úrovni se věnovaly zvykům a tradicím při 

narození, křtech, zásnubách, svatbách, rozvodech a pohřbech členů evropských vladařů a jejich 

rodinných příslušníků. Přihlásilo se 43 zájemců, z toho byli 4 zcela noví posluchači. Promoce 

úspěšných absolventů a závěrečné semináře se ani tentokrát z důvodu epidemiologických 

opatření nekonaly.  

Pobočka Sever 

Na pobočce Sever probíhal celoroční kvíz O dvanácti měsíčkách. V době uzavření si děti mohly 

kvíz stáhnout z webových stránek nebo vyzvednout v kvízové schránce, vybudované před 

vstupem do KDK. Provoz knihovny byl obnoven až v květnu, na jeden den v týdnu. Běžná 

otevírací doba pobočky, na dva dny v týdnu, byla zahájena až v září. V období letních prázdnin 

byla pro děti připravena soutěž Čtvero ročních období.  

V rámci Školky Knihomolky začaly na podzim navštěvovat pobočku děti z MŠ Hájov.  

Na podzim se uskutečnily pro žáky prvního stupně ZŠ 17. listopadu 4 besedy na téma kniha, 

komiks a historie Kopřivnice. 

V rámci projektu Bookstart – S knížkou do života se uskutečnila pouze dvě setkání, v srpnu a v 

říjnu. Ostatní plánovaná setkání byla zrušena z důvodů epidemiologických opatření. Na srpnovém 

setkání se sešlo osm maminek s 11 dětmi a tématem byly nejrůznější montessori hračky. 

Maminky se například dozvěděly, jak si mohou takové hračky pro své děti vyrobit samy doma. 

Druhé setkání bylo už podzimní, přišlo sedm maminek s 11 dětmi. Bylo připraveno čtení, 

motorická hra a děti se učily básničku o ježkovi. Obě setkání se vydařila, maminky i  děti byly s 

programem spokojené. V rámci projektu Bookstart se v listopadu uskutečnila přednáška Babety 

Linhartové O jídelníčku s výživovou specialistkou. 

V druhé polovině roku proběhly pro veřejnost celkem čtyři akce. První s názvem Kamínkování se 

uskutečnila v srpnu, druhá z akcí Herní odpoledne v knihovně se uskutečnila v říjnu. Návštěvníci 

měli možnost seznámit se a zahrát si nejrůznější deskové, vzdělávací či logické hry, které má 

knihovna ve svém fondu. Třetí akcí byl v listopadu Den pro dětskou knihu na téma oblíbeného 

Čtyřlístku. Dopoledne zavítaly do knihovny na komiksové čtení děti z mateřské školy Polárka, 

které potom plnily zajímavé úkoly. Odpoledne bylo připraveno stejné čtení pro veřejnost. Děti si 

mohly vystřihnout a slepit modely Myšpulínových vynálezů, vyplnit kvíz nebo splnit nejrůznější 

úkoly. Čtvrtou a největší akcí byla společná akce s názvem Centrum Pětka na dlani, na které se 

podílely všechny organizace umístěné v Centru Pětka. Na dopolední program se v knihovně sešly 

děti z mateřských škol Pionýrská a Francouzská, klienti sociálně terapeutické dílny Effatha. 

Nejdříve proběhlo čtení knihy V knihovně je lev, které mělo velký úspěch u dětí i pedagogů. Na 

závěr si všichni vyráběli knižní záložky. Dopoledne byl program v knihovně, odpolední program 

určený široké veřejnosti se uskutečnil venku, na hřišti Centra Pětka. Účast veřejnosti byla velká a 

akce měla celkově úspěch. Byla to první společná akce takové velikosti a v případě organizování 

dalších společných aktivit se musí doladit organizační stránka.  

Pobočky Lubina, Mniší a Vlčovice 

V Lubině se v době uzavření vystěhovala celá místnost knihovny a proběhla zde výmalba 

interiéru, výměna knihovních regálů, výpůjčního pultu a položil se nový koberec. Knihovna tak 
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prošla celkovou estetickou úpravou. V Mniší došlo k personálním změnám, v prosinci ukončila 

svou práci stávající paní knihovnice, provedla se revize knihovního fondu a od ledna. Všechny 

pobočky se v průběhu roku doplňovaly o soubory nových knih z naší knihovny a o výměnný 

regionální fond, který dodává knihovna v Novém Jičíně. 

Úspěšné projekty a granty 

V roce 2021 v rámci grantu VISK 3 získala organizace dotaci ve výši 35.000,- Kč na projekt 

Vybavení přednáškového sálu. Projekt nebyl realizován, peníze z MK přišly pozdě a nestihlo by se 

vše zrealizovat a vyúčtovat v požadovaném termínu, proto se dotace vrátila a byla podána nová 

žádost na rok 2022.  

Další skutečnosti  

 Ve spolupráci s produkcí KDK byly natáčeny Koprtoulky. 

 Noví zaměstnanci absolvovali kurz Knihovník v přímých službách a kurz Knihovnické 

minimum Kurz Knihovník v přímých službách všichni úspěšně ukončili splněním státní 

závěrečné zkoušky. Kurz knihovnického minima také všichni úspěšně ukončili. Jedna 

knihovnice Kamila Mičková se v lednu zúčastnila semináře Tutor v konzultačních 

střediscích a po úspěšném absolvování testu se stala certifikovaným tutorem pro naše 

konzultační středisko VU3V v Kopřivnici. V září absolvovala týdenní kurz Trenéra paměti 

I. stupně, zakončený zkouškou a stala se certifikovaným trenérem paměti a členem 

České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging.  

 O prázdninách se zrušila pobočka knihovny na ulici Česká, knihy byly převezeny do KDK, 

kde se uskutečnila revize knih.  

 Knihovna byla nominována na ocenění pro nejlepší knihovnu roku 2021 Moravskoslezského 

kraje Knihovnická K 2 jako jedna z devíti knihoven našeho kraje. Slavnostní vyhlášení se 

uskutečnilo na zámku Nová Horka 13. 10. 2021.  

 V závěru roku byl pořízen a instalován nový bibliobox na vracení knih pro čtenáře před 

hlavní vchod do KDK.  

 Do čítárny bylo instalováno nové multifunkční zařízení, pořízené na splátky a servisní 

smlouvu. Do půjčovny a skladu instalována nová wi-fi pro služební účely. 
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Činnost v oblasti informačního centra 
Úkolem Informačního centra je především být aktivním aktérem při podpoře a rozvoji 

cestovního ruchu v Kopřivnici, v rámci spolupráce obcí Lašské brány Beskyd i v rámci 

turistické destinace Beskydy – Valašsko, dále být přirozeným spojovacím bodem mezi 

veřejnou správou a komerčními subjekty. Informační centrum informace a své služby 

poskytuje tak, aby byly dostupné v co největším rozsahu každý den v roce s využitím všech 

dostupných prostředků a možností a ztotožňujete se standardy Českého systému kvality.  

 

Informační centrum (IC) splňovalo i v roce 2021 podmínky jednotné klasifikace turistických 

informačních center České republiky ve třídě B dle Asociace turistických informačních center, ve 

které je IC členem. 

 

S činností informačního centra (dále jen IC) panovala i v roce 2021 všeobecná spokojenost. Jeho 

pracovníci již dlouhodobě zajišťují jeho kvalitní, profesionální a bezproblémový provoz. Vysokou 

kvalitu poskytovaných služeb potvrzuje i „Průzkum veřejného mínění – město Kopřivnice 2021“ z 

října 2021, kde 73% respondentů vyjádřilo spokojenost s fungováním IC, což z 25 hodnocených 

oblastí života Kopřivnice znamená 1. místo. 

 

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. IC bylo 

prodejním místem Kopřivnických novin a 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.  

 

Díky přetrvávající epidemii covidu a následným vládním opatřením bylo IC na začátku roku 

zavřené nebo byl značně omezen jeho provoz (tzv. výdejové okénko); relativně často byla díky 

covidu zkracována i jeho provozní doba. I přes omezený provoz se pracovnice IC plně věnovaly 

úkolům spojeným s přípravou turistické sezony, správě sociálních sítí, aktualizaci a doplňování 

databáze subjektů na webu LBB apod. Jedná se o nikdy nekončící činnost, která ale významně 

pomáhá jak místním, tak turistům při jejich návštěvě regionu. 

 

7. ledna 2021 byla odvysílána reportáž v pořadu Události v regionech (Ostrava) o činnosti IC v 

době epidemie koronaviru – zaměstnanci IC aktivně participovali při natáčení reportáže. V únoru 

byla vyhlášena fb soutěž O nejkrásnější kopřivnickou vyhlídku a také byly spuštěny na webu KDK 

e-mailingové objednávky nejžádanějšího zboží v IC. V březnu vzniklo fb album Toulky po 

Kopřivnici se sadou křížovek a zajímavostí ke každé nabízené procházce. V dubnu IC vyhlásilo fb 

soutěž O nejkrásnější jarní fotografii. Na jaře IC spolupracovalo na projektu euroregionu Silesia s 

názvem Silesianka – jedná se o vybudování sítě rozhleden v česko-polském příhraničním regionu. 
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V našem případě jsme projektu poskytli texty a fotografie k Bezručově vyhlídce a Rozhledně na 

Bílé hoře. Na červenec a srpen IC připravilo naučně-zábavný fb seriál Recy léto pro malé i velké o 

třídění odpadu včetně Recy kvízu. Od května do října IC koordinovalo organizaci zábavně-naučné 

hry Lašský poklad, kde se jeho zaměstnanci starali o hladký průběh hry v Kopřivnici, doplňovali 

„poklad“ na dvou trasách, razili placky, informovali turisty, přijímali slosovatelné ústřižky do 

soutěže apod.; vedoucí IC se o Lašský poklad staral i v rámci své funkce koordinátora LBB na 

Hukvaldech, Štramberku a v Příboře. V srpnu IC zajistilo aktualizaci grafické podoby vstupenek a 

hladký průběh tradiční Jízdy veteránů značky Tatra, aktivně poskytovalo informace návštěvníkům 

kopřivnické pouti. Na konci září se všichni pracovníci IC účastnili Kopřivnických dnů techniky 

(prodej zboží, poskytování informací návštěvníkům apod.) V listopadu IC vyhlásilo tipovací soutěž 

k Lašskému pokladu. V listopadu se IC postaralo o návrh a výrobu fotonálepky Slovenská strela 

(od prosince 2021 již v prodeji) a turistické známky Slovenská strela (ve výrobě). V listopadu a v 

prosinci IC připravilo dle zadání města návrh aktualizace navigačního systému pro řidiče 

automobilů vzhledem k nově otevřenému Muzeu nákladních automobilů TATRA. K instalaci 

aktualizovaných a nových směrovek došlo v polovině prosince 2021. V prosinci IC graficky navrhlo 

a nechalo vyrobit oblíbené Kalendáříky IC na rok 2022 s motivem 100. výročí narození Emila 

Zátopka. 

 

IC se stejně jako v předchozích letech snaží udržovat optimalizovaný stav zásob zboží a 

propagačních materiálů z předešlých let. Snahou IC i v roce 2021 bylo usilovat o dostatečnou 

pestrost a atraktivnost zboží i propagačních materiálů. IC má kromě svých propagačních 

materiálů k dispozici i  materiály vzniklé v rámci spolupráce Lašské brány Beskyd. V omezené 

míře jsou k dispozici i propagační materiály vytvořené Destinačním managementem turistické 

oblasti Beskydy-Valašsko (Vstupte do Beskyd, trhací mapy s pěšími výlety apod.), na kterých IC 

úzce spolupracuje. Propagační materiály byly průběžně dle možností a zájmu distribuovány mezi 

jednotlivé subjekty turistického ruchu. Důležité informační místo je v prostorách Technického 

muzea Tatra, kde je především v sezóně velký výdej propagačních materiálů. Pracovníci IC 

svědomitě naplňovali elektronický kalendář akcí, který je propojen mimo jiné s weby 

www.koprivnice.cz, www.lasska-brana.cz a www.beskydyportal.cz. Při správě kalendáře 

vypomáhali v rámci spolupráce obcí i ostatním obcím Lašské brány Beskyd. Kalendář je formou 

xml feedů propojen s kalendáři měst Štramberka a Příbora a je také spojen s prodejním 

systémem Ticketware, který používá KDK a Kino Kopřivnice pro prodej lístků. Informační centrum 

rovněž jako každý rok zajišťovalo podklady (termíny akcí) pro stolní kalendář města Kopřivnice 

na rok 2022.   

 

Vedoucí IC jako koordinátor LBB měl na starosti naplňování smlouvy o spolupráci obcí Lašské 

brány Beskyd (LBB) pro rok 2021. O naplňování smlouvy je vypracována zvláštní zpráva. Jen ve 

zkratce lze říct, že z prostředků na spolupráci byla financována velmi úspěšná venkovně-

poznávací hra Lašský poklad, ve výrobě je desková hra Putování po Lašské bráně Beskyd, vznikla 

databáze cyklistických tras nazvaná Lašské cyklotoulky. Jako každý rok i letos probíhaly servisní 

práce na webových stránkách Lašské brány Beskyd, aktualizace a zlepšování webu s ohledem na 

obyvatele lokality i její návštěvníky. Od poloviny roku 2021 je správa sociálních sítí (facebookové 

stránky a instagramový profil) LBB plně v režii koordinátora destinace. Bližší informace o 

spolupráci obcí LBB v roce 2021 jsou uvedeny ve zprávě o plnění smlouvy. Významná část činností 

vedoucího IC směřovala k rozvoji turistického portálu www.lasska-brana.cz a s ním spojeného 

informačního portálu (výměna a doplňování fotografií, aktualizace textů, technická správa webu 

apod.). Pro turistický portál www.lasska-brana.cz IC připravovalo aktuality a novinky, především 
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každotýdenní tipy nejen na víkend. IC rovněž spravuje fb stránku Lašské brány Beskyd, fb skupinu 

Lašská brána Beskyd: fotografové a účet LBB na instagramu. Již druhým rokem je spravována fb 

stránka IC Kopřivnice.   

Statistika IC Kopřivnice 

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

Čísla je třeba brát pouze jako orientační s určitou rezervou (ve skutečnosti budou vyšší). Údaj 

„čidlo“ je ze systému, který automaticky eviduje vstupy. Systém zaznamenává průchody hlavních 

dveří 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 

KDKNavíc v letním období bylo umístěno IC provizorně v prostorách baru603, kde takové čidlo 

vůbec není, proto jsou údaje za toho období hrubě orientační. Celkově nižší čísla návštěvnosti IC 

jsou dána především pandemickým rokem 2020, kdy došlo k podstatnému omezení až zastavení 

cestovního ruchu, k omezení mobility a kontaktů mezi lidmi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 Česko Zahraniční Celkem Čidlo Turista Tel. + e-mail 

Leden 0 0 0 0 0 125 

Únor 169 0 169 169 0 98 

Březen 556 0 556 556 0 64 

Duben 507 0 507 507 0 10 

Květen 1335 1 1336 1371 10 133 

Červen 2141 3 2144 2144 175 158 

Červenec 2927 4 2931 2973 846 218 

Srpen 3167 22 3189 3189 1231 218 

Září 2460 2 2462 2462 167 231 

Říjen 1978 0 1978 1978 55 169 

Listopad 2189 3 2192 2193 42 185 

Prosinec 1600 1 1601 1601 15 151 

Celkem 19 029 36 19 065   19 202 2 541 1 760 
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23. března 2022 

Zpracovala: Michaela Sekerášová, ředitelka 

 

Kulturní dům Kopřivnice 

příspěvková organizace 

Obránců míru 368/1a 

742 21  Kopřivnice 

IČO: 66741122, DIČ: CZ66741122 

 

Kontakt: reditelka@kdk.cz 

Tel. 734 171 162 

www.kdk.cz 

 


