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Sobota 1. dubna 2017 – 19.00 hodin – Kulturní dům Kopřivnice 

KOPŘIVNICKÝ PLESK 2017 

Pořádá NORD music club a KULTURA SRDCEM o. s. 

Main Stage: DiscoBalls, Dj Lucky boy, The Scarf, Rebel, The Black 

Tubes 

Alternative Stage: JOHN CLAW (SEKACZ x JOHNNY x MEPH), DROP 

DATABASE, MEPH, PHOENIX & PIVKO 

Moderátor večera Honza Waclav Václavik. 

Vstupné: 170 Kč bez místenky, 200 Kč s místenkou.  

Předprodej vstupenky přes www.kulturasrdcem.cz. 

 

Středa 5. dubna 2017 – 19.00 hodin – Kinosál KDK 

LENKA NOVÁ 

Koncert k třetímu sólovému albu s názvem Čtyřicítka. 

Na podzim roku 2016 vydala nezapomenutelná zpěvačka se 

sametovým hlasem Lenka Nová své třetí sólové album s názvem 

Čtyřicítka. Na zhudebnění jedinečných textů Michala Horáčka se 

podílela nejen samotná interpretka, ale i jiné hvězdy české hudební 

scény.  

Nedílnou součástí vystoupení Lenky Nové je kapela ve složení – Matej 

Benko (piano), Lukáš Pelikán (kytara), Jan Tengler (kontrabas) 

a Pavel Bady Zbořil (bicí).  

Lenka Nová vystoupila v listopadu 2015 v rámci vzpomínkového 

koncertu – Petr Hapka žije ve vyprodané O2 Aréně. V roce 2013 se 

umístila na druhém místě v anketě Žebřík v kategorii zpěvačka roku 

a její singl Plachetnice pravidelně zní na vlnách ČRo – Radiožurnál. 

V posledních letech se blíže představila českému publiku v rámci 

turné Mezi námi a Na cestě, která absolvuje po boku Michala Horáčka 

a jeho přátel – za tuto dobu vyprodali více než 100 divadelních či 

koncertních sálů. Nejprodávanější deskou roku 2013 se stalo album  



 

 

Český kalendář – získalo Cenu Anděl, Lenka Nová se na něm podílela 

nejen pěvecky, ale také autorsky. U auditoria se výrazněji zapsala 

jako frontman skupiny Laura a její tygři. 

Vstupné: 200 Kč.  

Předprodej vstupenek v IC Kopřivnice nebo online přes 

www.kulturakoprivnice.cz. 

 

 

 

Sobota 8. dubna 2017 – 17.00 hodin – Malý sál KDK 

HUDEBNÍ VEČER 

Hudební večer v rámci Dnů umění nevidomých na Moravě 2017 

pořádaných Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR, 

oblastní odbočkou Nový Jičín, Kulturním domem Kopřivnice 

a Městskou knihovnou Kopřivnice. Vystoupí Kyklopband. 

Akce je realizována s finanční podporou města Kopřivnice. 

Vstupné dobrovolné. 

http://www.kulturakoprivnice.cz/


 

 

Neděle 9. dubna 2017 – 16.45 hodin – Kinosál KDK 

BALET V KINĚ  

Bolshoi Theatre | Hrdina naší doby 

Celovečerní dramatický balet podle stejnojmenného klasického 

Lermontova románu o fenoménu tzv. „zbytečného člověka.“ 

Vstupné: 300 Kč. Při SOUČASNÉ koupi 6 a více vstupenek na jeden 

a více přenosů cena 250 Kč.  

VSTUPENKY LZE KOMBINOVAT NAPŘÍČ OPERNÍMI, BALETNÍMI PŘENOSY 

A VÝSTAVAMI. 

Možno zakoupit také jako dárkový poukaz.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Úterý 11. dubna 2017 – 17.00 hodin – Velký sál KDK 

JARNÍ KONCERT 
Jarní koncert pěveckých sborů a kapel kopřivnických ZŠ a orchestru 

ZUŠ Zdeňka Buriana. 

Vrcholem večera bude vyhlášení vítěze pěvecké soutěže KOPRSTAR 

2017! 

Vstupné: dospělí 30 Kč, děti do 15 let 10 Kč.  

Prodej vstupenek v den konání akce v IC Kopřivnice. 

 

Čtvrtek 13. dubna 2017 – 19.00 hodin – Velký sál KDK 

William Shakespeare – NĚCO ZA NĚCO 

Komorní scéna Aréna (Ostrava) 

Překlad: Martin Hilský 

Režie: Ivan Krejčí 

Scéna: Milan David 

Kostýmy: Marta Roszkopfová 

Hudba: Nikos Engonidis 

Dramaturgie: Tomáš Vůjtek 

Hrají: Štěpán Kozub, Marek Cisovský, Pavel Cisovský j. h., Josef 

Kaluža, Albert Čuba, Vladislav Georgiev, Michal Čapka, Petr 

Panzenberger, PŠimon Krupa, Přemysl Bureš j. h. 

Šimon Krupa, Pavla Dostálová, Tereza Cisovská, Zuzana Truplová, 

Alena Sasínová-Polarczyk 

Premiéra: 31. října 2015, délka představení: 2 hodiny a 40 minut 

Na tisíc hříchů jedněm projde snadno, druhé jen jeden přivede až na 

dno. 

Žádná ze Shakespearových her nemá v českém překladu tolik 

odlišných názvů jako Measure for Measure (doslovně Míra za míru), 

kterou uvádí KSA v překladu Martina Hilského pod titulem Něco 

za něco. Na českých jevištích se hrála také jako Veta za vetu, Oko za  



 

 

oko či Půjčka za oplátku. Podle profesora Hilského, který se účastnil 

i jedné z našich čtených zkoušek, prostupují celou hru dvě základní 

divadelní situace. Ta první je spjata se starozákonní odplatou a ve 

starších překladech ji představuje „veta za vetu" či „oko za oko", 

ta druhá je založena na směně zboží a peněz, spíše však na úplatcích 

a obecně korupci jako funkčním systému, a ve starších překladech je 

to „půjčka za oplátku". Hra, v níž Shakespeare ukazuje, jak člověka 

dokáže proměnit moc, je i svým způsobem jakýmsi rozvedením dvou 

jeho sonetů (sonety číslo 94 a 129), které vznikly krátce před 

napsáním hry. Hluboce procítěné hamletovské verše o smrti nám pak 

připomenou, že hra vznikala v sousedství velkých tragédií Othella 

a Krále Leara. 

Hra bývá zpravidla řazena mezi komedie, ale stále silnější je 

tendence uvést ji do kontextu Shakespearových problémových her, 

v nichž se reflektují zásadní životní otázky a je zpochybňována 

morálka postav. Jako komedie má sice smírný konec, ale tento 

„dobrý" konec v sobě skrývá až téměř sarkastický úšklebek, neboť je 

výsledkem rafinované intriky. Ale ať už ji zařadíme kamkoli, faktem 

je, že témata, která hra přináší, jsou i nám velmi blízká: pokrytectví, 

zneužívání moci a všudypřítomná korupce. Bohužel, tahle černá 

komedie je opravdu nadčasová. 

 

Z recenzí: 

 

„Najít k jednomu z méně hraných Shakespearových textů – napůl 

komedii, napůl mravoličnému příběhu, v němž zločinci jsou ztrestáni 

nikoli na hrdle, nýbrž manželstvím, jemuž se snaží vyhnout – nový 

klíč, to se může podařit jen přemýšlivému režisérovi, a ještě 

s dobrým dramaturgem v zádech. V Krejčího případě s Tomášem 

Vůjtkem." 

Krejčí se Shakespearovi dostal pod kůži zase jednou a po čase 

invenčně, jinak, z gruntu. Tomu záměru podřídili práci kostymérka 

Marta Roszkopfová, pracovala výhradně s látkami a obešla se bez 

jakékoli hřmotnosti, i scénograf Milan David. 



 

 

Herecká symfonie. Typová a charakterizační přesnost. Štěpán Kozub, 

loňský absolvent konzervatoře v hlavní roli Knížete – píšu si ho rovnou 

na talent roku. Marka Cisovského vedu v evidenci na herecký výkon 

roku za roli Adolfa Eichmanna ve Slyšení. Jeho svatouškovský 

náměstek knížete Angello je ovšem zlosynem nemenším. Albert Čuba 

(floutek Lucio, který si nevidí do huby), Josef Kaluža (hříšný kajícník 

Claudio), Vladislav Georgiev (dobrotivý, proto se upíjející Žalářník)... 

A ten lid! Pitomý strážník Loket Michala Čapky, poctivý kat Vokejhák 

Petra Panzenbergera a jeho pošetilý pán Pěnička, pasák Pompejus 

Přemysla Bureše. A neodolatelné dámy! Protřelá kuplířka madam 

Prošoupaná Aleny Sasínové-Polarczyk, Claudiova panenská sestra 

Isabela Pavly Dostálové, Mariana Petry Kocmanové, Julie Zuzany 

Truplové. Zeptejte se, která scéna je letos Divadlem roku. Víte to už 

se mnou. 
Autor: Jiří P. Kříž, Právo, 16. 12. 2015 

 

KOMORNÍ SCÉNA ARÉNA = DIVADLO ROKU 2015 

V neděli 20. března 2016 zaznamenala Komorní scéna Aréna i celé 

ostravské a vůbec moravské divadlo jeden z největších úspěchů všech 

dob. V rámci předávání Cen divadelní kritiky proměnila všechny své 

nominace v ceny.  

Aréna měla, společně s pražským Divadlem v Dlouhé, nejvyšší počet 

nominací ze všech českých a moravských divadel, a to hned v pěti 

kategoriích. 

Ceny divadelní kritiky jsou výroční ceny za umělecké výkony v rámci 

českého divadla, udělované od roku 2014 na základě hlasování kritiků. 

Anketu mezi kritiky pořádá a ceny uděluje časopis Svět a divadlo 

(SAD). Ceny plynule navázaly na Ceny Alfréda Radoka, když v roce 

2014 Nadační fond cen Alfréda Radoka ukončil jejich udělování. 

Talentem roku byl vyhlášen nejmladší člen KSA Štěpán Kozub, 

kterého mohou diváci vidět především v roli vídeňského knížete 

Vincentia v oceňované inscenaci Něco za něco. 

 

 



 

 

ŠTĚPÁN KOZUB – Talent roku 2015  

„...právě vystudoval Janáčkovu konzervatoř, je mu teprve osmnáct 

let. V roli Vincentia se pohyboval jistě, nalezl si výrazný stylizovaný 

projev, který působil velmi komicky, na hranici karikatury. Jeho 

obličejové rysy jsou netuctové, disponuje mnoha hlasovými polohami, 

jeho dikce je tu mrštná, tu pedantsky přesná i fanaticky přísná..." 

(T. Lazorčáková, J. Mlejnek, N. Škvarová) 

Nejlepší poprvé uvedenou českou hrou se stalo Slyšení Tomáše 

Vůjtka, jevištní podoba této hry v režii Ivana Krejčího se stala 

Inscenací roku a Marek Cisovský za roli Adolfa Eichmanna ve 

jmenované inscenaci získal Cenu za mužský herecký výkon. 

Nakonec vše zastřešila cena nejvyšší, prestižní ocenění Divadlo roku 

2015. 

Vstupné: I. sektor 300 Kč, II. sektor 250 Kč. Děti do 15 let, 

studenti a držitelé karty ZTP mají slevu 50 %.   

Předprodej vstupenek v IC Kopřivnice nebo online přes 

www.kulturakoprivnice.cz.  

Možno zakoupit také jako dárkový poukaz.  

 

 

http://www.kulturakoprivnice.cz/


 

 

Neděle 16. dubna 2017 – 15.30 hodin – Kinosál KDK 

NEDĚLNÍ POHÁDKA V KINOSÁLE 

Divadlo Vytřeštěný oko | Až na dno mamuta 

Mít dědečka je príma, ale když od rána do večera běhá jenom kolem 

zelí na zahrádce, už to zase taková zábava není. Leopold s Mikulášem 

si ji však dokážou zařídit sami. „Až na dno mamuta“ je příběh o dvou 

klucích, jejich věčně upracovaném dědečkovi a zahradě, kde je tak 

úrodná půda, že by na ní rostly i hrnce, kdyby je někdo zasadil. Zatím 

se tam ale dějí jiné věci. Projde se po ní celá zoologická zahrada 

vyčarovaná z kouzelníkova klobouku i oživené prehistorické zvíře. 

Vyroste na ní keř s brýlemi a pak taky…ale to už nebudeme 

prozrazovat. 

V hlavních rolích Leopolda a Mikuláše se představí Vám všem dobře 

známá dvojice Patrik Vojtíšek a Jiří Kohout, (znáte z pohádek divadla 

Krapet – Příhody včelích medvídků jako Čmeldu a Brumdu a mnoha 

dalších představení). Těšit se ovšem můžete také na nevšedního 

dědečka, kouzelníka s čarovným kloboukem, ale také mamuta 

a spoustu dalších kamarádů ze zvířecí říše. Vše v podání živých herců, 

ale také loutek, ze kterých nespustíte Vytřeštěný oko. Představení je 

doplněno originální hudbou a krásnou výpravnou scénou. Prostě 

pohádka jak má být, plná humoru Miloše Macourka, kouzel, napětí 

a písníček. 

Délka představení: 55 minut 

Vstupné: 50 Kč.   

Předprodej vstupenek v IC Kopřivnice nebo online přes 

www.kulturakoprivnice.cz.  

 

 

 

 



 

 

Čtvrtek 20. dubna 2017 – 17.00 hodin – Velký sál KDK 

JARNÍ SENIORSKÉ ODPOLEDNE 

Program: 

K tanci a poslechu hraje kapela Meteor. 

Mažoretky Sunny Kopřivnice 

ZUŠ Zdeňka Buriana – Adéla Šmýtová (příčná flétna) 

Valašský soubor písní a tanců Radhošť z Trojanovic  

Kouzelník Ondřej Sládek – Moderní magie na hudbu mistra ČR 

Vstupné: 80 Kč. Předprodej vstupenek od 3. 4. 2017 v IC Kopřivnice 

a následně online prodej.  

 

Pátek 21. dubna 2017 – sobota 22. dubna 2017 – Kinosál a velký sál 

KDK 

KOPŘIVA 2017 

Pátek 21. dubna 2017 – 13.30 hodin – Kinosál KDK  

DIVADLO PIKI (PEZINOK, SLOVENSKO)   

BABIČKA Z VAJÍČKA 

Nemáte babičku? To by chtělo zázrak! Zlatá rybka? Ne. Vajíčko. 

Obyčejné malé vajíčko. 

Vstupné: 30 Kč. 

 

Pátek 21. dubna 2017 – 18.00 hodin – Velký sál KDK 

BRATISLAVSKÉ BÁBKOVÉ DIVADLO (SLOVENSKO) 

NA SLEPAČÍCH KRÍDLACH 

O dívce z buržoazní rodiny, dospívající v 50. letech a toužící být 

vzornou pionýrkou. 

Vstupné: 100 Kč. 

  



 

 

Sobota 22. dubna 2017 – 16.00 hodin – Velký sál KDK 

DIVADLO KONTRA (SLOVENSKO) 

PORUČÍK Z INISHMORE 

Na irském ostrově zmizí kocour, miláček radikálního teroristy, který 

se přichází pomstít. 

Vstupné: 100 Kč. 

Předprodej vstupenek v IC Kopřivnice a IC Štramberk.  

Více informací na www.koprivafest.cz. 

 

Sobota 22. dubna 2017 – 18.45 hodin – Kinosál KDK 

PŘÍMÝ PŘENOS – METROPOLITNÍ OPERA 

P. I. Čajkovskij | Evžen Oněgin  

Anna Netrebko opět vystoupí v jedné ze svých stěžejních rolí – jako 

upřímná Taťána v Čajkovského operní adaptaci slavného Puškinova 

románu. Titulní roli Evžena Oněgina, který si až příliš pozdě uvědomí, 

že neměl odmítnout lásku mladé a nevinné dívky, ztvární Dmitrij 

Hvorostovsky. V obnovené inscenaci Deborah Warner, která 

v Metropolitní opeře zahajovala sezonu 2013-2014, za dirigentským  

http://www.koprivafest.cz/


 

 

pultem stane hudební ředitel Glyndebournského operního festivalu 

Robin Ticciati. V roli Oněginova přítele a posléze soka Lenského 

se představí Alexej Dolgov, Taťáninu sestru Olgu bude zpívat Elena 

Maximova a knížete Gremina slovenský basista Štefan Kocán. 

Vstupné: 300 Kč. Při SOUČASNÉ koupi 6 a více vstupenek na jeden 

a více přenosů cena 250 Kč.  

VSTUPENKY LZE KOMBINOVAT NAPŘÍČ OPERNÍMI A BALETNÍMI PŘENOSY 

A VÝSTAVAMI. 

Možno zakoupit také jako dárkový poukaz.  

 

Sobota 29. dubna 2017 – 10.00 hodin – Velký sál KDK 

SVĚTLO ORIENTU 

Zveme diváky na krajskou postupovou soutěž skupinových orientálních 

tanců. 

Více informací na www.farridah.com 

Vstupné: 60 Kč, děti do 15 let zdarma.  

Prodej vstupenek na místě. 



 

 

Neděle 30. dubna 2017 – 15.30 hodin – Kinosál KDK 

EXHIBITION – SVĚTOVÉ UMĚNÍ NA PLÁTNECH KIN 

Leonardo da Vinci: Génius v Miláně 

Při příležitosti konání nejdůležitější kulturní události roku EXPO 2015 

v Miláně se uskutečnila i unikátní výstava “Leonardo 1452 – 1519”. 

Expozice byla výsledkem šestileté práce odborníků, kterou si teď 

můžete díky využití moderních filmařských technologií vychutnat i ve 

svém kině. 

Výstava přestavuje nejznámější díla Leonarda da Vinci, detailně si tak 

budete moct v kině prohlédnout jeho obrazy, ale také rukopisy, 

přírodopisné nákresy, utopické projekty, anatomické kresby 

a mytické výjevy. Na závěr dokumentu se vydáte na cestu po 

samotném Miláně, městě, které Leonarda inspirovalo a utvářelo jako 

malíře, vědce, inženýra, spisovatele i architekta. To vše v nejlepší 

obrazové i zvukové kvalitě, díky které si vychutnáte každý detail 

a budete mít pocit, jako byste byli přímo v Miláně a v centru dění. 

Vstupné: 300 Kč. Při SOUČASNÉ koupi 6 a více vstupenek na jeden 

a více přenosů cena 250 Kč.  

VSTUPENKY LZE KOMBINOVAT NAPŘÍČ OPERNÍMI A BALETNÍMI PŘENOSY 

A VÝSTAVAMI. 

Možno zakoupit také jako dárkový poukaz.  

 

Neděle 30. dubna 2017 – 16.00 hodin – Velký sál KDK 

TADY JSME DOMA 

Koncert tří kopřivnických cimbálových muzik. 

Na neděli 30. dubna připravují v Kopřivnici koncert, jaký toto město 

zatím nepamatuje. Na pódiu kulturního domu se poprvé vedle sebe 

v rámci samostatného koncertu postaví tři kopřivnické cimbálové  

 



 

 

muziky – Pramínky, Buriánek a Malý Buriánek, aby své příznivce 

potěšili tím nejlepším ze svých repertoárů. 

Iniciátorem a pořadatelem tohoto koncertu je cimbálová muzika 

Pramínky ve spolupráci se Základní uměleckou školou Zdeňka Buriana 

a Kulturním domem Kopřivnice. Posluchačům se představí na třicet 

mladých muzikantů a zpěváků. Společné koncertování tak slibuje 

nejen muzikantské „mezigenerační“ prolínání, ale i nevšední 

posluchačský zážitek. 

Na bezmála dvouhodinový koncert si muziky pro své posluchače 

připravily lidové písně z Lašska, Valašska, Slezska i Slovenska 

v úpravách uměleckého vedoucího Vladana Jílka a cimbalistky 

Gabriely Jílkové. V pestrém programu si tak přijde na své určitě 

každý. Představí se i sólisté z řad vystupujících cimbálových muzik. 

Primášskou taktovku si vezmou na starost Kristýna Hasserová a Václav 

Kopelec, primáši cimbálové muziky Pramínky.  

Dnes již samostatné Pramínky mají za sebou šestnáct let úspěšného 

koncertování. Na jejich činnost postupně navazují obě mladší 

cimbálové muziky Buriánek a Malý Buriánek, které zatím působí, 

stejně jako před léty Pramínky, na zdejší Základní umělecké škole 

Zdeňka Buriana. 

Vstupné: 80 Kč.  

Předprodej vstupenek v IC Kopřivnice nebo online přes 

www.kulturakoprivnice.cz.  



 

 

PŘIPRAVUJEME 
 

Pondělí 1. května 2017 – 14.00 hodin – Sad Dr. E. Beneše 

v Kopřivnici 

PRVOMÁJOVÉ BALÁBILÉ 

POHODOVÉ SVÁTEČNÍ ODPOLEDNE PRO CELOU RODINU 

Program: 

Promenádní koncert – Městský dechový orchestr Kopřivnice 

a Mažoretky Sunny Kopřivnice 

Živá hudba k poslechu i tanci Alfa Orchestra 

Program s loutkami pro děti i dospělé:  

 povídání se Strašfuňákem a Funilkou na prvomájové téma  

 pohádka o Sněhurce 

 pohádka o tom, jak hrabě Hubert a duch Albert vařili lektvar 

trvalé lásky 

Akce se koná pouze za příznivého počasí! 

Vstup volný. 

 



 

 

Pátek 12. května 2017 – 20.00 hodin – Kulturní dům Kopřivnice 

MAY DAY 2017 

PRAGO UNION  

Hlavním hostem večera bude pražská hip-hopová skupina Prago 

Union. Vloni v létě vydali Prago Union pátou studiovou desku Smrt 

žije, která se stala bestsellerem léta a sklidila nadšené reakce 

od kritiky i fanoušků. Kapela i album jsou nominováni na cenu Anděl. 

SLAM POETRY SHOW  

Exhibiční set špičkových českých slamerů. 

SLAM POETRY – poezie naživo, poezie okamžiku. 

SLAM POETRY jako performativní žánr má jen málo pravidel: vlastní 

text, žádné rekvizity, popřípadě časový limit, ale všechny jsou 

svazující a osvobozující navzájem. 

Slameři berou do hry kromě textu slovní i divadelní improvizaci, 

mimiku, pohyb, konfrontují a zapojují publikum, které je jim jediným 

porotcem, často se pohybují na pomezí rapu, ale rap to není ... 

ZAHRADKAŘI 

ZAhRADKAři se snaží si jít svou cestou. Styl, který skupina hraje, se 

jmenuje eko-agro-punk. Snaží se ke tvorbě přistupovat jako 

k pěstování. Je potřeba nejdříve kvalitně zasít, pak pohnojit 

a samozřejmě nechat dozrát. To jsou procesy, které se nedají 

uspěchat a hlavně musí bavit. V listopadu minulého roku vydali svou 

první desku. 

Vstupné: 170 Kč v předprodeji do 12. 5. 2017 do 12.00 hodin, 

200 Kč na místě.  

Předprodej vstupenek v IC Kopřivnice nebo online přes 

www.kulturakoprivnice.cz. 

 

 

 

http://www.kulturakoprivnice.cz/


 

 

 

 



 

 

Středa 17. května 2017 – 19.00 hodin – Velký sál KDK 

Irena Dousková – HRDÝ BUDŽES 

VYPRODÁNO! 

 

Pátek 19. května 2017 – 19.00 hodin – Malý sál KDK 

JAN BURIAN – EKOLOGIE DUŠE ANEB JAK SE 

NEZBLÁZNIT V SOUČASNÉ SPOLEČNOSTI 

Koncert známého pražského písničkáře, fejetonisty a spisovatele. 

Písničky a vyprávění na téma současného života člověka obklopeného 

médii, ohromovaného supermarkety a superstary. Co se dá dělat, 

abychom si uchovali zdravý rozum a kulturní úroveň. 

Jan Burian je písničkář, muzikant, hudební skladatel, básník, 

publicista, spisovatel, moderátor. 

Vstupné: 100 Kč.  

Předprodej vstupenek v IC Kopřivnice nebo online přes 

www.kulturakoprivnice.cz. 

 

http://www.kulturakoprivnice.cz/


 

 

Neděle 4. června 2017 – 19.00 hodin – Velký sál KDK 

VČERA, DNES A ZÍTRA ANEB NOVÉ SCÉNKY FELIXE 

HOLZMANNA 

David Šír ve spolupráci s rodinou Felixe Holzmanna uvádí ojedinělé 

divadelní představení Včera, dnes a zítra aneb Nové scénky Felixe 

Holzmanna, ve kterém o výběru a pořadí scének rozhodují diváci! 

Hrají: David Šír, Miroslav Reil 

Diváci tak uvidí některé z legendárních a notoricky známých 

divadelních scének jako jsou například: Statistika, Rozvod, Svačina, 

Hřbitovní rozhovor, Alibi, Ukulele, Skléroza, Kvíz, Astrologie, Domácí 

úkol, Manželka, Kolegové, Ryba, Včera, dnes a zítra. 

 

K tomu všemu ještě nové, neznámé a neohrané scénky ze soukromého 

archivu Holzmannovy rodiny, které nikdy nebyly zveřejněny: Sportka, 

Nádraží, Lékař amatér a další. 

Vstupné: 200 Kč. Abonenti Divadelního předplatného 150 Kč. 

Předprodej vstupenek v IC Kopřivnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Neděle 18. června 2017 – 15.00 hodin 

NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ (Ostrava) – 

Divadlo Antonína Dvořáka 

Pere Riera – HODINA PŘED SVATBOU 

Rodinné drama o střetu osobních a obchodních zájmů. Předsvatební 

veselí odkrytím firemní intriky roztáčí sérii dramatických situací, 

v nichž na povrch vyplouvají rodinná tajemství a lži. Každý se cítí 

jako oběť, nikdo není bez viny a nic už nelze vzít zpátky. 

Kapacita zájezdu: 49 míst 

Cena vstupenky: 380 Kč 

Slevy: senior, student, ZTP, dítě 190 Kč 

Doprava: 120 Kč.  

Abonenti Divadelního předplatného dopravu neplatí. 

Uzávěrka přihlášek 1. května 2017 v IC Kopřivnice. 

NÁHRADNÍ PŘEDSTAVENÍ ZA ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ. 

Omlouváme se, ale zájezd na Žítkovské bohyně se v této sezóně 

neuskuteční. Důvodem je, že představení je uváděno velmi málo 

a nebylo možné nalézt termín vhodný pro uskutečnění zájezdu. Pokud 

by byla situace v budoucnosti příznivější, zájezd do nabídky znovu 

zařadíme.  

Děkujeme za pochopení. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pátek 6. října 2017 – 19.00 hodin – Velký sál KDK 

Keith Huff |DEŠTIVÉ DNY 

Náhradní termín představení, které se mělo odehrát ve čtvrtek 16. 2. 

2017.  

Zakoupené vstupenky na původní termín zůstávají v platnosti.  

 

 

  



 

 

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ 2016|2017 
 

SKLADBA NABÍDKY DIVADELNÍHO PŘEDPLATNÉHO 

Předplatné sestává z šesti her. Výhodou zakoupení předplatného je 

nižší cena za jednotlivé vstupenky a jistota stálého místa.  

 

Pátek 30. září 2016 (ODEHRÁNO) 

JAN SCHMID A KOLEKTIV - SWING SE VRACÍ NEBOLI O ŠTĚSTÍ  

Swing je muzika, v níž se žije štěstí. 

STUDIO YPSILON (Praha) 

 

Čtvrtek 27. října 2016 (ODEHRÁNO) 

WILLY RUSSELL - SHIRLEY VALENTINE 

Bravurní herecký koncert Simony Stašové. 

FDA VE SPOLUPŘÁCI S MDP PRAHA 

 

Čtvrtek 12. ledna 2017 (ODEHRÁNO) 

YASMINA REZA - ART 

Kolik pravdy, upřímnosti a tolerance unese přátelství? 

DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ (Praha) 

 

Čtvrtek 9. února 2017 (ODEHRÁNO) 

MARTINA KINSKÁ - PANKRÁC ´45 

„Casting na popravu“ - Fiktivní příběh založený na skutečných 

událostech. 

ŠVANDOVO DIVADLO NA SMÍCHOVĚ (Praha) 

 

Čtvrtek 30. března 2017 (ODEHRÁNO) 

MILAN UHDE, MILOŠ ŠTĚDROŇ - BALADA PRO BANDITU 

Příběh Nikoly Šuhaje loupežníka o velké lásce a zradě. 

DIVADLO A. DVOŘÁKA PŘÍBRAM 

 

 

 



 

 

Čtvrtek 13. dubna 2017 

WILLIAM SHAKESPEARE - NĚCO ZA NĚCO 

Na tisíc hříchů jedněm projde snadno, druhé jen jeden přivede až na 

dno. 

KOMORNÍ SCÉNA ARÉNA (Ostrava) 

Upozorňujeme, že termíny představení se mohou změnit! 

 

 

DIVADELNÍ ZÁJEZDY 

I v nové sezóně obohacujeme kopřivnickou nabídku o představení, 

která se odehrají přímo v divadelním prostoru, ve kterém vznikla. 

My Vás za nimi dovezeme. 

Držitelé abonentek nehradí dopravu.  

Termíny divadelních zájezdů i organizace zájezdů budou upřesněny 

v průběhu sezóny. 

 

Neděle 18. června 2017 – 15.00 hodin 

NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ  

Pere Riera – HODINA PŘED SVATBOU  

Divadlo Antonína Dvořáka 

Náhradní představení za Žítkovské bohyně. 

 

KOMORNÍ SCÉNA ARÉNA 

Tomáš Vůjtek - SLYŠENÍ 

  



 

 

DIVADELNÍ SPECIÁLY 

Vlastníci abonentky mají na divadelní speciály slevu 25 %.  

 

Středa 16. listopadu 2016 – 19.00 hodin (ODEHRÁNO) 

Jiří Ondra – KNOFLÍČEK 

Divadlo D21 (Praha) 

Neobyčejný příběh obyčejného kluka z vesnice, který se prokopal 

za železnou oponu a stal se žijící fotbalovou legendou. 

 

Středa 14. prosince 2016 - Kinosál KDK (ODEHRÁNO) 

LÉČIVÉ DIVADLO GABRIELY FILIPPI: ANASTASIE 

Jedná se o příběh ženy, která žije uprostřed divoké přírody a má 

schopnost uzdravovat duši a tělo člověka. 

 

Středa 17. května 2017 – 19.00 hodin - Velký sál KDK 

(VYPRODÁNO) 

Irena Dousková - HRDÝ BUDŽES  

Divadlo A Dvořáka Příbram 

Hlavní hrdinka nás zkoumavým i naivním pohledem dítěte sugestivně 

provází tragikomickými roky husákovské normalizace 

 



 
 

BAR 603 

Od září 2014 provozuje Kulturní dům Kopřivnice opravený prostor 

Baru 603, který slouží jako kavárna a občerstvení během promítání 

kina a kulturních akcí. 

 

Umístění: 

Foyer kina v kulturním domě v 1. patře nad vstupem do Technického 

muzea Tatra 

 

Otevírací doba: 

Pondělí   ZAVŘENO 

Úterý    ZAVŘENO  

Středa    ZAVŘENO  

Čtvrtek a pátek  17.00 – 20.30  

Sobota a neděle  15.00 – 20.30  

Dále je otevřeno vždy během konání kulturní akce po celou dobu 

akce. 

 



 

 

Připravujeme vysoce kvalitní kávu – 100 % Arabiku Etiopii Sidamo. 

Etiopie patří k největším producentům a vývozcům kávy na světě. 

Káva je zpracovávána suchou i mokrou metodou. Nejznámějšími 

lokalitami, kde se etiopská káva pěstuje, jsou Harrar na východě, 

Jimma západně od Adis Abeby a především pak oblast Sidamo 

nedaleko hranic s Keňou. Právě tady sklízejí pěstitelé nejžádanější 

etiopské kávy – kávy se jménem Etiopie Sidamo. 

Lehká a jemná chuť, mírně kořeněná s čokoládovou plností, ve které 

se mísí oříšky s mnoha ovocnými tóny v čele s černým rybízem. 

Znamenité ovocné aroma, ve kterém převládá jasmín a tóny sladkých 

plodů, měnící se v kořeněné květinové aroma s nádechem vinné révy 

a čokolády. 

Espresso 25 Kč, Cappuccino 30 Kč, Latte Macchiato 35 Kč. Kávu 

je možné zakoupit také s sebou. 

Dále připravujeme teplé nápoje (čaj, Caro, Granko, horký džus, 

svařák) a prodáváme pestrou paletu nealko nápojů v objemu 0,5 l, 

které si s sebou můžete vzít i do sálů. 

V nabídce máme pivo v plechu (na akcích i točené pivo), nealko pivo 

a paletu kvalitních alkoholických nápojů. K nápojům jsou k dostání 

sladké i slané pochutiny, během akcí i dobré chlebíčky. 

Samozřejmě nechybí nabídka vín: sudové víno z Vinotéky Kovář 

a syn, jakostní vína z Valtic, pozdní sběry ze Zámeckého vinařství 

Bzenec či lahodné chillské víno Tarapaca. 

Pokud bude zájem návštěvníků kulturního domu, plánujeme rozšíření 

provozní doby baru i na denní dobu. Přijďte si posedět 

do příjemného, bezpečného a kultivovaného prostoru v kulturním 

domě. 

Bar je nekuřácký a bezbariérový. 

Pro děti máme nachystán dětský koutek a připravujeme další aktivity. 

Wi-fi ZDARMA! 

Kontaktní osoba: Barbora Píšová, bar@kulturakoprivnice.cz, telefon 

do baru: 734 171 051. 



 

 

PROGRAM KINA KOPŘIVNICE NA DUBEN 

Datum 15.30 Kč 17.30 Kč 20.00 Kč 

1. SO 

Šmoulové: 
Zapomenutá 

vesnice  
(2D, dab) 

130/
110 

Padesát odstínů 
temnoty  
(2D, tit) 

110 
Ghost in the Shell 

(3D, tit) 
150 

2. NE 

Šmoulové: 
Zapomenutá 

vesnice  
(2D, dab) 

130/
110 

Padesát odstínů 
temnoty  
(2D, tit) 

110 
Ghost in the Shell 

(3D, tit) 
150 

3. PO   
Padesát odstínů 

temnoty  
(2D, tit) 

110 
Ghost in the Shell 

(3D, tit) 
150 

4. ÚT 19.00 Filmový klub: Nejšťastnější den v životě Olliho Makiho 
90/ 
70 

5. ST DNES NEHRAJEME! 

6. ČT   
Kráska a zvíře  

(2D, dab) 
120/ 
110 

Popírání 
holocaustu  

(2D, tit) 
110 

7. PÁ   
Kráska a zvíře  

(2D, dab) 
120/ 
110 

Popírání 
holocaustu  

(2D, tit) 
110 

8. SO   
Power Rangers: 
Strážci vesmíru 

(2D, dab) 
110 

Život  
(2D, tit) 

110 

9. NE 16:45: BALET: Hrdina naší doby 
300/
250 

Život  
(2D, tit) 

110 

10. PO   
Power Rangers: 
Strážci vesmíru 

(2D, dab) 
110 

Život  
(2D, tit) 

110 

11. ÚT 19.00 Filmový klub: Mlčení 90/ 
70 

12. ST DNES NEHRAJEME! 

13. ČT 
Kráska a zvíře 

(2D, dab) 
120/
110 

Putování tučňáků: 
Volání oceánu 

(2D, dab) 
80 

Power Rangers: 
Strážci vesmíru 

(2D, dab) 
110 

14. PÁ 
Kráska a zvíře 

(2D, dab) 
120/
110 

Putování tučňáků: 
Volání oceánu 

(2D, dab) 
80 

Power Rangers: 
Strážci vesmíru 

(2D, dab) 
110 

15. SO 

Šmoulové: 
Zapomenutá 

vesnice  
(3D, dab) 

140/
120 

Špunti na vodě 
(2D, cz) 

120 
Rychle a zběsile 8  

(2D, tit) 
130 



 

Datum 15.30 Kč 17.30 Kč 20.00 Kč 

16. NE 

Nedělní pohádka: 
Divadlo 

Vytřeštěný Voko: 
Až na dno mamuta 

50 
Špunti na vodě 

(2D, cz) 
120 

Rychle a zběsile 8  
(2D, tit) 

130 

17. PO 

Šmoulové: 
Zapomenutá 

vesnice  
(3D, dab) 

140/ 
120 

Špunti na vodě 
(2D, cz) 

120 
Rychle a zběsile 8  

(2D, tit) 
130 

18. ÚT 19.00 Filmový klub: Lion 
90/ 
70 

19. ST DNES NEHRAJEME! 

20. ČT   
Ztracené město Z 

(2D, tit) 
120 

Přes kosti mrtvých 
(2D, tit) 

110 

21. PÁ   
Ztracené město Z 

(2D, tit) 
120 

Přes kosti mrtvých 
(2D, tit) 

110 

22. SO 
Mimi šéf 
(2D, dab) 

130/ 
110 

18.45: MET: P. I. Čajkovskij: Evžen Oněgin 
300/ 
250 

23. NE 
Mimi šéf 
(2D, dab) 

130/ 
110 

Proti vlastní krvi 
(2D, tit) 

110 
Špunti na vodě 

(2D, cz) 
120 

24. PO   
Proti vlastní krvi 

(2D, tit) 
110 

Špunti na vodě 
(2D, cz) 

120 

25. ÚT 19.00 Filmový klub: Já, Daniel Blake 
90/ 
70 

26. ST DNES NEHRAJEME! 

27. ČT   
Bába z ledu 

(2D, cz) 
100 

Zahradnictví: 
Rodinný přítel 

(2D, cz) 
120 

28. PÁ   
Bába z ledu 

(2D, cz) 
100 

Zahradnictví: 
Rodinný přítel 

(2D, cz) 
120 

29. SO 
Mimi šéf 
(2D, dab) 

130/ 
110 

Zahradnictví: 
Rodinný přítel 

(2D, cz) 
120 

The Circle 
(2D, tit) 

110 

30. NE 
15:30: Leonardo 
da Vinci: Genius v 

Miláně 

250/
300 

Zahradnictví: 
Rodinný přítel 

(2D, cz) 
120 

The Circle 
(2D, tit) 

110 



 

 

UMĚNÍ V KINĚ 

 
OPERA - BALET - VÝSTAVY 

Předprodej od 1. 8. 2016 

 

Metropolitní opera New York 2016/2017 

Metropolitní opera v New Yorku nabízí program v pořadí již jedenácté 

sezóny operních přenosů. Fanoušci The Met: Live in HD se mohou těšit 

na pět zcela nových inscenací, včetně jedné premiéry. Celkem 

10 úchvatných představení v Kině Kopřivnice!  

 

Vstupné 300 Kč, při SOUČASNÉ koupi 6 a více vstupenek na jeden 

a více přenosů cena 250 Kč. 

VSTUPENKY LZE KOMBINOVAT S BALETNÍMI PŘENOSY A VÝSTAVAMI. 

!!!VSTUPENKY NENÍ MOŽNÉ VRACET!!!  

Změna programu vyhrazena. 

 

Sobota 8. října 2016 - 17.45 hodin (ODEHRÁNO) 

R. Wagner | Tristan a Isolda 

Německy s anglickými a českými titulky / 2D 

Režie — S. Rattle / Dirigent — M. Treliński 

 

Sobota 22. října 2016 - 18.45 hodin (ODEHRÁNO) 

W. A. Mozart | Don Giovanni  

Italsky s anglickými a českými titulky / 2D 

Režie — M. Grandage / Dirigent — F. Luisi 

 

Sobota 10. prosince 2016 - 18.45 hodin (ODEHRÁNO) 

Kaija Saariaho | Láska zdaleka 

Francouzsky s anglickými a českými titulky / 2D 

Režie — R. Lepage / Dirigent — S. Mälkki 

 

 



 

 

Sobota 7. ledna 2017 - 18.45 hodin (ODEHRÁNO) 

Giuseppe Verdi | Nabucco  

Italsky s anglickými a českými titulky / 2D 

Režie — E. Moshinsky/ Dirigent — J. Levine 

 

Sobota 21. ledna 2017 - 18.45 hodin (ODEHRÁNO) 

Charles Gounod | Romeo a Julie 

Francouzsky s anglickými a českými titulky / 2D 

Režie — B. Sher / Dirigent — G. Noseda 

 

Sobota 25. února 2017 - 18.45 hodin (ODEHRÁNO) 

Antonín Dvořák | Rusalka  

Česky s anglickými a českými titulky / 2D 

Režie — M. Zimmerman / Dirigent — Sir M. Elder 

 

Sobota 11. března 2017 - 18.45 hodin (ODEHRÁNO) 

Giuseppe Verdi | La Traviata   

Italsky s anglickými a českými titulky / 2D 

Režie — W. Decker / Dirigent — N. Luisotti 

 

Sobota 25. března 2017 - 17.45 hodin (ODEHRÁNO) 

Wolfgang Amadeus Mozart | Idomeneo   

Italsky s anglickými a českými titulky / 2D 

Režie — J. P. Ponnelle / Dirigent — J. Levine 

 

Sobota 22. dubna 2017 - 18.45 hodin 

Petr Iljič Čajkovskij | Evžen Oněgin 

Rusky s anglickými a českými titulky / 2D 

Režie — D. Warner / Dirigent — R. Ticciati 

 

Sobota 13. května 2017 - 18.15 hodin 

Richard Strauss | Růžový kavalír 

Německy s anglickými a českými titulky / 2D 

Režie — R. Carsen / Dirigent — S. Weigle  



 

 

Bolshoi Ballet 2016/2017 

Baletní soubor moskevského Bolšoj Těatru patří k nejšpičkovějším 

baletním souborům světa. Sezóna 2016/2017 nabídne 7 titulů – vždy 

v neděli v období od října 2016 do dubna 2017. 

 

Vstupné 300 Kč, při SOUČASNÉ koupi 6 a více vstupenek na jeden 

a více přenosů cena 250 Kč. 

VSTUPENKY LZE KOMBINOVAT S OPERNÍMI PŘENOSY A VÝSTAVAMI. 

!!!VSTUPENKY NENÍ MOŽNÉ VRACET!!!  

Změna programu vyhrazena. 

 

Neděle 16. října 2016 - 16.45 hodin (ODEHRÁNO) 

Zlatý věk 

140 minut / Originální znění / 2D 

Hudba — D. Šostakovič / Choreografie — Y. Grigorovich  

 

Neděle 6. listopadu 2016 - 15.45 hodin (ODEHRÁNO) 

Světlý pramen 

150 minut / Originální znění / 2D / ZÁZNAM 

Hudba — D. Šostakovič / Choreografie — A. Ratmanskij  

 

Neděle 18. prosince 2016 - 15.45 hodin (ODEHRÁNO) 

Louskáček 

135 minut / Originální znění / 2D / ZÁZNAM 

Hudba — P. I. Čajkovskij / Choreografie — Y. Grigorovič  

 

Neděle 22. ledna 2017 - 15:45 hodin (ODEHRÁNO) 

Spící krasavice 

170 minut / Originální znění / 2D  

Hudba — P. I. Čajkovskij / Choreografie — Y. Grigorovich 

 

 

 

 



 

 

Neděle 5. února 2017 - 15.45 hodin (ODEHRÁNO) 

Labutí jezero 

180 minut / Originální znění / 2D / ZÁZNAM 

Hudba — P. I. Čajkovskij / Choreografie — Y. Grigorovich 

 

Neděle 19. března 2017 - 15.45 hodin (ODEHRÁNO) 

Večer současných choreografií 

160 minut / Originální znění / 2D  

Hudba — Britten, Richter, Beethoven / Choreografie — Lightfoot, 

Leon, Ratmanskij  

 

Neděle 9. dubna 2017 - 16.45 hodin 

Hrdina naší doby 

165 minut / Originální znění / 2D 

Hudba — I. Demutsky / Choreografie — Y. Posokov  

 

 

Výstavy 2016/2017 

Celé Umění v Kině doplňuje 5 unikátních výstav, z nichž hned dvě si 

můžete vychutnat ve 3D. Výstavy jsou pojaty jako odborně 

komentované prohlídky. 

 

Vstupné 300 Kč, při SOUČASNÉ koupi 6 a více vstupenek na jeden 

a více přenosů cena 250 Kč. 

VSTUPENKY LZE KOMBINOVAT S BALETNÍMI A OPERNÍMI PŘENOSY. 

!!!VSTUPENKY NENÍ MOŽNÉ VRACET!!!  

Změna programu vyhrazena. 

 

Neděle 18. září 2016 - 15.30 hodin (ODEHRÁNO) 

Papežské baziliky  

90 minut / Dabing / 2D 

IT / 2016 

 

 



 

 

Neděle 13. listopadu 2016 - 15.30 hodin (ODEHRÁNO) 

La Scala - Chrám zázraků 

90 minut / Titulky / 2D 

IT / 2016 

 

Neděle 19. února 2017 - 15.30 hodin (ODEHRÁNO) 

Vatikánská muzea 

90 minut / Titulky / 3D 

 

Neděle 30. dubna 2017 - 15.30 hodin 

Leonardo da Vinci: Génius v Miláně 

90 minut / Titulky / 2D 

 

Neděle 21. května 2017 - 15.30 hodin 

Florencie a galerie Uffizi 

90 minut / Titulky / 3D 

 

 

On-line rezervace a Online nákup na kino.kulturakoprivnice.cz. 

 

Vstupenky zakoupíte v informačním centru v kulturním domě, 

pokladna@kulturakoprivnice.cz, tel.: 556 821 600, 774 668 001. 

 



 
 

Středa 5. dubna 2017 – 18.00 hodin – Čítárna knihovny KDK 

VERNISÁŽ VÝSTAVY VELIKÁNI SVĚTOVÉHO UMĚNÍ 

Vstup volný. 

 

Čtvrtek 6. dubna 2017 – úterý 9. května 2017 – Čítárna knihovny 

KDK 

VELIKÁNI SVĚTOVÉHO UMĚNÍ 

Městská knihovna Kopřivnice zve na výstavu výtvarných prací Velikáni 

světového umění. 

Výstava prací absolventek stejnojmenného kurzu, který proběhl 

v rámci Akademie třetího věku na podzim 2016. Lektorkou kursu byla 

Mgr. art. Anna Georgiadu. 

Otevírací doba: pondělí, úterý, čtvrtek a pátek v době 7.30–18.00. 

Vstup volný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Čtvrtek 6. dubna 2017 – 18.00 hodin – Akademická posluchárna 

KDK 

GRUZIE – NAPŘÍČ SVÉRÁZNÝM KAVKAZEM 

Městská knihovna Kopřivnice v rámci cestovatelského cyklu zve 

všechny zájemce na besedu "Gruzie – napříč svérázným Kavkazem". 

Po neklidných letech se bezpečnostní situace v Gruzii uklidnila a tato 

země pod Kavkazem vřele otevírá náruč turistům. Vydejme se do 

nejzapadlejšího horského regionu Tušetie, kde pohraniční vesničky 

střeží kamenné rodové věže se středověkou atmosférou. Zaledněné 

vrcholy se tyčí nad vesnicemi hrdých Svanů, obyvatelů překrásné 

Svanetie. "Stověžatá" vesnice Ušguli pod nejvyšší horou Gruzie tvoří 

snad nejzapadlejší památku UNESCO. Obětuje se býk, koza, ovce 

a víno i pálenka čača teče proudem – vítejte na svátku Kvirikoba – 

nejdůležitější pravoslavné oslavě Svanetie. Nastává čas si odpočinout 

u Černého moře, či nahlédnout do bohaté gruzínské historie skrze 

jeskynní chrám Vardzia či všudypřítomné kostelíky. A co třeba 

absurdní rodný domek Josifa Stalina a jeho muzeum v Gori? Tím vším 

vás provede Pavel Svoboda. 

Vstup volný. 

 

 



 

Služby Informačního centra 
města Kopřivnice:  
 nejen turistické informace o Kopřivnici a Lašské bráně Beskyd,  

 prodej propagačních materiálů, předmětů a suvenýrů, 
pohlednic, map, turistických deníků, vizitek a známek,  
Kopřivnických novin, parkovacích hodin,  

 přístup k PC s internetem (1 min./1 Kč) a bezplatné připojení 
pomocí wifi,  

 černobílý i barevný tisk a kopírování až do formátu A3,  

 skenování až do formátu A3, laminování ve formátu A6 
a menší, A5, A4, A3, kroužková vazba ve formátu A4, 

 prodej vstupenek na akce kulturního domu, Kina Kopřivnice 
a vybrané kulturní akce v Kopřivnici a okolí,  

 prodej jízdenek RegioJet (Student Agency), Leo Express, 

 předprodej vstupenek sítí TicketPortal, TicketStream, 
TicketArt, Colosseum Ticket, MiJa Agentura, Národní divadlo 
moravskoslezské v Ostravě, Dům kultury města Ostravy,  

 příjem plakátů pro Plakátovací službu Kopřivnice, 

 příjem informací o akcích k zařazení do kalendáře akcí,  

 stojany s týdeníkem 5+2 dny a měsíčníkem Trubač.

 

Pokladna kina  
a kulturního domu 
Rezervace a prodej vstupenek na kulturní akce a do kina 
probíhá v informačním centru v přízemí kulturního domu. 

pondělí — pátek:  8.00 — 18.00 
sobota, neděle, svátky: 8.00 — 12.00 a 12.30 — 16.00 

Ve dnech s večerním programem otevřeno 30 min. před 
začátkem představení. 

Kontakt:  556 821 600, 774 668 001, 
               pokladna@kulturakoprivnice.cz 

Chcete dostávat kulturní přehled elektronicky na svůj e-mail? 
Napište nám na: info@kulturakoprivnice.cz 


