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1.      Slovo úvodem 
 

Kulturní a společenské středisko „Střelnice“ (dále jen „Střelnice“) je schopná fungující 
organizace s vlastním stylem práce a s velkým potenciálem pracovníků, kteří stojí za její 
činností. Historie „Střelnice“ je úzce spojena s tradicemi měst Český Těšín a Cieszyn, a proto 
i plány do budoucna korespondují se záměry obou měst. 

K hlavní činnosti patří pořádání kulturně-společenských akcí v Českém Těšíně, mezi 
které řadíme festivaly, představení, společenská setkání, výstavy, ale i zájmové aktivity, 
provoz Jazzklubu na „Střelnici“, galerie Půda a kina Central. V roce 2021 již nebyla 
prodloužena smlouva o nájmu mezi „Střelnicí“ a Těšínským divadlem; činnost Hvězdárny tak 
byla ukončena. Místo Hvězdárny tak zaujala produkce streamovaných online pořadů. 

Jádrem služeb „Střelnice“ jsou kulturní zážitky a s nimi spojená zábava, odpočinek 
nebo poučení. Vlastní produkt tvoří kulturní akce v atraktivních prostorách, s poutavým 
názvem a vybranými umělci, kteří na akcích vystupují. 

Mezi rozšířené služby patří kvalitní technické zázemí pro organizaci akcí, možnost 
zakoupit snížené vstupné v předprodeji a příjemná obsluha. Lidé, kteří využívají naše služby 
se nerozhodují jen podle typu akce, ale chtějí vidět známé osobnosti, rozšířit si obzory, 
příjemně strávit volný čas a zažít nové zkušenosti, o které se budou moci podělit se svými 
přáteli a dlouho na ně vzpomínat. 

Naší vizí je nabízet neopakovatelné využití volného času, vytvářet příjemná místa 
pro setkávání a dosáhnout toho, že kultura bude samozřejmou součástí života obyvatel 
Českého Těšína a blízkého okolí. 

Cíle organizace jsou úzce spojeny s životem a tradicemi obyvatel Českého Těšína. 

Mezi naše cíle patří: 

• obohacovat všední život obyvatel Českého Těšína, 

• podílet se nabídkou služeb na kulturním dění ve městě, 

• účinně oslovovat širokou veřejnost s programovou nabídkou, 

• Zajišťovat všestranné a obsahově vyvážené kulturní programy vycházející z 
tradičních hodnot, ale i ze současných trendů 

• a vytvořit a trvale udržet kvalitní a profesionální prostředí s angažovaným 
týmem pracovníků. 

V roce 2021 navštívilo „Střelnici“ (Kulturní a společenské středisko „Střelnice” a kino 
Central) 37 207 návštěvníků. Celkové číslo zahrnuje 28 274 návštěvníků v hlavní 
činnosti, kteří navštívili 640 akcí, a 8 933 návštěvníků v hospodářské činnosti, kteří využili 
prostory „Střelnice“ v rámci 128 krátkodobých a dlouhodobých pronájmů. Do hospodářské 
činnosti je započítán odhad dlouhodobých pronájmů, a to celoroční pronájem trafiky Tabák 
(cca 30 000 návštěvníků). 

„Kulturní a společenské středisko „Střelnice“ zahájilo rok 2021 tradičním, velkolepým 
ohňostrojem pro širokou veřejnost na břehu řeky Olše. Všichni jsme do nového roku vstoupili 
s elánem, nadšením a se zvědavostí, co nám přinese. Naše plány nám i nadále hatila 
koronavirová pandemie, která opakovaně zkoušela naše síly, vytrvalost a především flexibilitu, 
kdy jsme museli neustále veškeré kulturně-společenské dění přizpůsobovat aktuálním 
vládním nařízením. Pevně věříme, že i přes neustále měnící se restrikce jsme Vám přinesli 
maximální množství kulturních zážitků.  
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S radostí již vyhlížíme lepší časy; pevně věříme, že se brzy vše vrátí do starých dobrých 
kolejí a budeme se moci na akcích pořádaných Kulturním a společenským střediskem 
„Střelnice“ potkávat mnohem častěji.“ 

 

2.     Činnost Kulturního a společenského střediska „Střelnice“ 
 

Činnost „Střelnice“ se dělí do dvou segmentů, a to na hlavní činnost a činnost hospodářskou. 

•  Hlavní činnost organizace tvoří celkový kulturní rozvoj a udržení tradic města Český Těšín. 

•  Hospodářská činnost zahrnuje pronájem prostor, a to v rámci krátkodobých nebo 
dlouhodobých pronájmů v objektech organizace. 

2.1.  Hlavní činnost organizace 
 

Hlavní činnost organizace tvoří festivaly, představení, zájmové aktivity, online pořady, kino 
Central, výstavy a expozice a společenská setkání. Kulturní dění města Český Těšín poskytuje zábavu 
pro všechny věkové kategorie. Schéma hlavní činnosti naleznete na Obrázku č. 1. 

V roce 2021 bylo v hlavní činnosti realizováno celkem 640 kulturních akcí, které navštívilo 
celkem 28 274 hostů a Graf č. 1 zobrazuje konkrétní počty hostů v rámci jednotlivých činností. 
Klíčování akcí spadajících do hlavní činnosti je uvedeno v Příloze č. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1 Schéma hlavní činnosti KaSS „Střelnice“  
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Graf č. 1 Počty návštěvníků v rámci jednotlivých aktivit KaSS „Střelnice“ 

2.2. Hospodářská činnost organizace 
1 

Do hospodářské činnosti organizace spadají pronájmy, které se dělí na krátkodobé a 
dlouhodobé. Podrobnější přehled je uveden na Obrázku č. 2.  

V roce 2021 bylo realizováno celkem 121 pronájmů, jichž se zúčastnilo 8 933 osob (toto číslo 
nezahrnuje počet osob, které navštívily trafiku Tabák a Turistické informační centrum Český Těšín, 
jelikož počet byl odhadem stanoven na 30 000). Graf č. 2 zobrazuje konkrétní počty hostů 
krátkodobých a dlouhodobých pronájmů v rámci kina Central a „Střelnice“. Klíčování pronájmů 
hospodářské činnosti je uvedeno v Příloze č. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2 Schéma doplňkové činnosti KaSS „Střelnice“ 
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Graf č. 2 Počty návštěvníků v rámci jednotlivých činnosti KaSS „Střelnice“ 

*uvedený počet návštěvníků je stanoven odhadem – jedná se o návštěvnost Turistického informačního 
centra Č.T. a trafiky Tabák 

3. Hlavní činnost KaSS „Střelnice“ 
 

V roce 2021 proběhlo v hlavní činnosti „Střelnice“ celkem 445 kulturních akcí, včetně filmových 
projekcí a 195 setkání návštěvníků zájmových činností. Graf č. 3 poskytuje přehled kulturních akcí za 
rok 2021. 

 

Graf č. 3 Přehled kulturních akcí za rok 2021 

Bohužel se letošní rok tomu předešlému v lecčem podobal, a to zejména tím, že Kulturní a 
společenské středisko „Střelnice“ muselo z důvodu protipandemických opatření některé akce omezit 
či dokonce zcela odvolat. Mezi takové, jenž se vyhláška nejvíce dotkla jejich zrušením patří: Městský 
ples, Pochování Basy, Olza music show, soutěž mažoretek, Svátek tří bratří, Kultura regionu, Strašidla 
na zámku, Loutky dětem, Ewa fest, cestopisné přednášky a další…  

Pevně doufáme, že následující rok bude, co se týče covidové situace příznivější a kulturní život 
se tak opět vrátí do starých kolejí.   
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3.1. FESTIVALY 
 

Festival neboli přehlídka – celodenní nebo vícedenní veřejná přehlídka soutěžních i 
nesoutěžních uměleckých děl, uměleckých výkonů a artefaktů, společenská událost často 
slavnostního rázu. Jedná se o hudební, filmový, divadelní nebo literární festival. 

 

Festivaly organizované KaSS „Střelnice“ 
 

Novoroční ohňostroj  

1. 1. 2021 

Každoroční přivítání nového roku patří velkolepému ohňostroji, který se konal první den roku 
2021 ve večerních hodinách. V tomto roce došlo ke změně odpaliště ohňostroje, které bylo mezi 
pozemky firmy Finidr a Centrem sociálních služeb, aby nedocházelo k shromažďování obyvatel.  

 

3, 2, 1 … teď STARTUJEME na „Střelnici“  

Program s názvem 3, 2, 1 … teď STARTUJEME na „Střelnici“ první květnovou sobotu znovu 
otevřel pořádání kulturních akcí v našem městě.  Program byl různorodý, a proto si vybrali diváci všech 
věkových kategorií. Od 15 hodin se mohly děti pobavit Trampotami klauna Nešiky, následovala 
loutkoherecká skupina „LOUDADLO“, opět klaun Nešika a dále pak koncert skupiny Marco Campos & 
T4F a Cafe ´80. Vše proběhlo ve venkovním areálu KaSS „Střelnice“ s možností zakoupení 
občerstvení. 

 

Zahájení léta 

18. – 20. 6. 2021 

Tato akce proběhla ve venkovním areálu KaSS „Střelnice“, který je jako stvořený pro konání 
podobných akcí. Nachází se na rohu Střelniční ulice a nábřeží Míru kolem hraniční řeky Olše, a je 
velmi dobře dostupný. Tato akce byla připravena pro rodiny s dětmi, ale i pro širokou veřejnost. Na své 
si během třech dní přišli děti i dospělí. Nechyběly ani stánky s občerstvením. 
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Rockování nad Olzou 

14. 8. 2021 

Po roční pauze způsobené pandemií se opět diváci nejen Těšínska mohli sejít na festivalu 
Rockování nad Olzou, pořádaného již tradičně v Parku Adama Sikory. 6 ročník přinesl fanouškům 
pořádné muziky bohatý program české rockové scény pod vedením moderátora Jirky Krupicy. Festival 
odstartovala mladá punk-rocková kapela ŽÁBY Z GARÁŽE, která vznikla během lockdownu. 
Následoval kvartet oddaný thrash metalu SEPPUKA a nadšence tanz metalu zase potěšila klatovská 
skupina TRAUTENBERK, kterou vystřídala brněnská rock metalová hudební skupina MORČATA NA 
ÚTĚKU. Hlavní hvězda festivalu, již legendární TŘI SESTRY, rozjely své vystoupení pod vedení 
frontmana Lou Fanánka Hagena. Závěrečné rockové finále patřilo kapele CARPATIA CASTLE, která 
na české hudební scéně působí od roku 2012.  

 

Ukončení prázdnin 

28. 8. 2021 

Poslední srpnovou sobotu proběhla další akce v areálu KaSS „Střelnice“ pod názvem Ukončení 
prázdnin.  

Na své si přišly nejen děti, pro které byl připraven bohatý zábavný program, ale i dospělí. Děti 
se vyřádily na zábavných stanovištích, hasiči přivezli svou techniku, kterou si děti mohly prohlédnout. 
Dospělí si zasoutěžili o soudek zlatavého moku. Chybět nemohla ani projížďka po nábřeží Míru 
koňským spřežením.  Závěr akce patřil filmovému představení pro děti. 

 

Dobový jarmark aneb tramvají před sto lety 

4. 9. 2021 

Tato akce se nesla historickém duchu starých dobrých času. Zahájení proběhlo slavnostní 
ceremonií, kterou zahájila starostka města Český Těšín. Měli jsme jedinečnou možnost vidět kejklíře 
a komedianty, spolek elegantních dam a přehlídku klobouků za první republiky, FLYINGBOYS, létající 
atlety, dřevěný kolotoč pro děti, dobytčí trh a flašinetáře. Program ukončila kapela Šlapeto, která 
zahrála přehlídku šlágrů starých časů. 
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Burčákobraní  

11. 9. 2021 

V září se na náměstí ČSA uskutečnila akce „Burčákobraní“. Počasí nám přálo a na náměstí 
v tento den zavládla skvělá atmosféra. Připraven byl bohatý hudební program – vystoupil dětský 
folklórní soubor ROZMARYNEK, dále kapela BEZMIANA, cimbálová muzika MAJERÁN a kapela 
BLAF. V podvečer se náměstím se rozezněl koncert zpěvačky Petry Janů s kapelou Amsterdam. Na 
místě byl k dispozici stánkový prodej pochutin i nápojů, víno a burčák dodávalo Vinařství Pavel & 
Radim Stávkovi z Němčiček a Vinařství Somnium z Rakvic.   

 

48. Těšínský jazzový festival 

18. – 20. 11. 2021 

48. Těšínský jazzový festival dokládá, že podzim patří jazzové hudební scéně. Po roční pauze 
jsme opět navázali na spolupráci s polským kulturním střediskem „Domem Narodowym“, aby se 
uskutečnila jedna z nejvýznamnějších hudebních událostí příhraniční oblasti Těšínského Slezska. 
Těšínský jazzový festival 18. – 20. 11. 2021 přinesl nadšencům jazzové muziky tři dny plné hudebních 
zážitků. Po vzoru z minulých let se diváci mohli těšit na stálice domácí hudební scény i na špičkové 
interprety z Evropy, Spojených států, Peru a Kuby.  

Festival zahájil ve čtvrtek PAWEŁ KAMIŃSKI QUARTET v Cieszyne v Domu Narodowym. 

Páteční večer to rozjela kapela SILESIAN DIXIE BAND, následoval ZBIGNIEW KALETA 
QUARTET, poté LUCKY JOKE, THE DUETS: Elisabeth Lohninger (USA) & Travon Anderson (USA) 
& WALTER FISCHBACHER TRIO (USA/DEU/CZE) a závěr patřil kapele FORMACE JAZZ Q + 
DANIELA DINA SIEDLACZEK. 

Sobotní podvečer odstartovala hudební skupina MARCIN ŻUPAŃSKI QUARTET, dále pak 
K&K DUO, ALF CARLSSON/JIŘÍ KOTAČA QUARTET, DUENDE, MARTINA BARTA & KRISTINA 
BARTA TRIO a nakonec vystoupil FORMACE JAZZ Q + TAMARA TOMOSZEK. 
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Česko zpívá koledy 

8. 12. 2021 

Česko zpívá koledy je největší spontánní akcí vánočního charakteru v České republice, kdy se 
na náměstích i jiných prostranstvích setkávají lidé, aby si společně zazpívali vánoční koledy a 
zpříjemnili si tak předvánoční čas. Vzhledem k protiepidemiologickým nařízením se čtvrtý ročník této 
akce v Českém Těšíně konal online. 

 

Vánoční strom 

3., 10. a 17. 12. 2021 

Adventní čas v Českém Těšíně je naplněn koledami, vánočními trhy, společným setkáváním u 
velkého vánočního stromu a sváteční atmosférou blížících se svátečních dnů.  

V rámci akce Vánoční strom 2021 byly naplánovány celkem čtyři vánoční jarmarky, které jsme 
však kvůli mimořádným opatřením museli zrušit. Jako alternativu jsme připravili tři pátky plné kouzelné 
vánoční atmosféry přímo v areálu KaSS „Střelnice“.   

Dne 3. 12. 2021 byl připraven bohatý program na nábřeží Míru u KaSS „Střelnice“. Gorolské 
melodie zahrála kapela Lipka, své taneční dovednosti předvedly Mažoretky Srdíčko, lidé mohli 
shlédnout malovaný betlém, ovečky v ohrádce či se projet koňským spřežením. O zábavu se starali 
také Klauni z Balónkova. Poté se ve velkém sálu KaSS „Střelnice“ konal koncert kapely ADELE 
KRISTY LIVE BAND a na závěr nám zazpívala skvělá Markéta Konvičková.  

Další vánoční akce se konala dne 10. 12. 2021 na nábřeží Míru u KaSS „Střelnice“. Lidé se 
mohli pokochat živými zvířátky v rámci naší „minizoo“, zazpívat si vánoční melodie s PS Ta Grupa a 
PS Komunitní centrum Mojská či se projet se v koňském spřežení. Zatančilo nám také TS Externo a 
opět nechyběli ani Klauni z Balónkova se svým zábavným programem plným barevných odměn. 

Poslední vánoční akce tohoto roku se konala 17. 12. 2021. Předvánoční atmosféra a 
zasněžená krajina přilákala na nábřeží Míru mnoho diváků. Poslechnout si mohli líbivé vánoční 
melodie v podání PS Canticum Novum či gorolské písně kapely Nowina. Nábřežím se opět projíždělo 
koňské spřežení a z ohrádky u malovaného betlému se ozývaly hlasy krásných huňatých oveček. O 
neuvěřitelné množství zábavy a barevných balónků se postarali Klauni z Balónkova. 

 

Festivaly realizované ve spolupráci 
 

Prázdniny ve městě 

červenec–srpen 2021 

Děti se v našem městě nenudí ani o prázdninách. Pod názvem Prázdniny 2021 připravují 
organizace města Český Těšín bohatý program a letos byl uspořádán již 19. ročník. Děti se mohou 
zapojit do různorodé činnosti od sportovních akcí, tvořivých a výtvarných workshopů až po poznávací 
výlety, znalostní nebo kreativní aktivity. V Jazzklubu na Střelnici mohly děti navštívit během srpna 9 
workshopů, kde se lepilo, malovalo, tvořilo a vyrábělo. 

 

Festival barev 

21. 8. 2021 

Pátý ročník festivalu se konal 21. 8. 2021 v areálu KaSS „Střelnice“. Festival barev – to je skvělá 
hudba, usměvaví lidé a zábava s barvičkami Holi, které byly k dostání přímo na akci. Na příchozí čekalo 
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také chutné občerstvení z foodtrucků a velké množství doprovodného programu. Na pódiu se vystřídali 
tito DJs: Chytry, L0G, DUO MADE, Cezary Machej, Ron-X a GI-A. 

 

 Festivaly, kde „Střelnice“ je spoluorganizátorem 
 

Filmová přehlídka Kino na Hranici 

30. 07. – 04. 08. 2021  

Mezinárodní filmová přehlídka Kino na Hranici si za léta svého konání našla spoustu fanoušků, 
kteří neváhají dojet i stovky kilometrů. Po zkušenostech z předchozího roku se 23. ročník konal 
v náhradním srpnovém termínu. Pro návštěvníky bylo připraveno 132 filmových projekcí, z nichž se 49 
vnitřních a 5 venkovních konalo na české straně. 

 

3.2. PŘEDSTAVENÍ 
 

Pohádková neděle 

7. 11. 2021 

Vzhledem k mimořádným opatřením se nám v letošním roce podařilo zrealizovat pouze jednu 
Pohádkovou neděli, o to větší úspěch však měla. Divadélko Šamšula představilo veselou pohádku „O 
Otesánkovi¨ pro děti od 3 let. Ostatní plánované pohádky byly přesunuty na rok 2022. 

 

Jazzklub – koncerty 

Sezonu živých koncertů v Jazzklubu na „Střelnici“ zahájila poprocková těšínská kapela Pindur. 
Další páteční večer to naplno rozjela kapela SLEPÍ KŘOVÁCI, která je známá svou divokou rytmikou 
i převelice inteligentními texty. Místní kapela DRUHÁ NÁHODA pozvala své fanoušky na koncert plný 
originální hudby, zpěvu i tance. Návštěvníky Jazzklubu dozajisté potěšila také originální mladá 
těšínská zpěvačka Michaella Chyllová jejichž hudební žánr je velmi pestrý. Sama tvrdí, že matkou je 
folk, hrají ale i rockenroll, blues nebo funk. Místní kapele ŽÁBY Z GARÁŽE letos patřilo zahájení 
festivalu Rockování nad Olzou a diváci si ji mohli opět poslechnout v prostorách Jazzklubu. 30. října 
se na pódiových prknech představil koncertní program k 70. výročí narození J. Schelingera. Večer byl 
provázen průřezem celou jeho tvorbou, a to od samých prvopočátků. První listopadový pátek patřil 
havířovské kapela BASTARD & Eufory, jenž zahrála i hity z jejich druhého CD, vydaného v lednu 2020.  

 

Koncert Pavel Šporcl & Vojtěch Novák varhany 

17. 10. 2021 

Bohužel se letos, tak jako u jiných akcí nemohl realizovat festival Mezinárodní dekády. Aby 
obyvatelé Českého Těšína nepřišli o kulturní vyžití, přichystala „Střelnice“ jedinečný koncert 
houslového virtuosa Pavla Šporcla pořádaný v kostele Slezské církve evangelické na Nivách.   
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Zájezdy do ND v Ostravě 

Střelnice nabízí obyvatelům Českého Těšína zájezdy do Národního divadla 
moravskoslezského vždy jedenkrát měsíčně v divadelní sezóně. Na recepci Střelnice lze zakoupit 
vstupenku v předstihu v předprodeji a zajistit si tak své místo jak na představení, tak také v autobuse 
spolupracující dopravní společnosti. V roce 2021 navštívili diváci tato představení: Hubička a Maškarní 
ples. 

 

Dovážená kultura 

Pro veřejnost jsme v roce 2021 připravili celovečerní zábavný program Lukáše Pavláska „Kdo 
nepláče není Čech“. Šlo o 90minutovou one man show s podtitulem „Češi, alkohol a Rock and Roll“, 
která byla esencí toho nejlepšího z jeho tvorby. 

 

Tematické soutěže 

Jakmile mimořádná opatření značně omezila kulturní vyžití, nezaháleli jsme a v prvním pololetí 
roku 2021 jsme vyhlásili několik výtvarných či fotografických soutěží pro širokou veřejnost: 

„Sněhulák, který neroztaje“, 

„Valentýnská fotosoutěž“, 

„Soutěž o nejkrásnější velikonoční kraslici“, 

a „Soutěž o nejkrásnější čarodějnici“. 

 O výsledku jednotlivých soutěží rozhodla porota či naši fanoušci na sociálních sítích. Výherce 
obdržel sladkou odměnu. 

 

 

 

 

 



 

        Výroční zpráva 2021 „KaSS“            Strana č. 13 
 

3.3. SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ 
 

Jarní minizoo 

23. – 25. 4. 2021 

Jarní procházku po nábřeží Míru u KaSS „Střelnice“ veřejnosti zpříjemnila ohrádka s domácími 
i exotickými zvířátky. Pro děti byly připraveny speciální pracovní listy, které si mohly odnést domů a 
přiučit se tak něco nového o zvířátcích.  

 

Průvan v šatníku  

14. 11. 2021 

„Průvan v šatníku“ je akce stvořená pro všechny, kteří potřebují protřídit svou garderobu, a také 
pro ty, kteří naopak hledají nové oděvní kousky či doplňky, kterými by svůj šatník oživili. Tato akce se 
v KaSS „Střelnice“ koná již několik let, a to rovnou dvakrát v roce – na jaře a na podzim. Letošní rok 
jsme však akci museli vzhledem k vládním nařízením uskutečnit pouze jednou, a to v listopadu. 
Zájemci mohli k prodeji přinést dámské, pánské i dětské oblečení a doplňky všeho druhu. K dostání 
byly nevšední, módní kousky za bezkonkurenční ceny; není tedy divu, že se „Průvan v šatníku“ těšil 
velkému úspěchu. A došlo i na dobré skutky. Zbylé oděvy a doplňky mohli totiž prodejci po skončení 
akce ponechat na místě, odkud jsme je odvezli do Charitního bazárku v Českém Těšíně. 

 

Dětský bazárek 

V letošním roce se poprvé konala akce „Dětský bazárek“, a to hned ve třech termínech. Na 
přelomu jara a léta se konal „Dětský bazárek oblečení a obuvi“, o měsíc později pak „Dětský bazárek 
příslušenství, knih a hraček“. Na podzim jsme pak zrealizovali „Velký dětský bazárek“.  

Tato nová akce se těšila velkému úspěchu, a tak věříme, že si své místo ve společenských 
setkáních naší organizace udrží i v dalších letech. I v rámci této akce mohli prodejci udělat dobrý skutek 
a věnovat nadbytečné věci do Charitního bazárku v Českém Těšíně. 

 

Těšínská tančírna 

Pro milovníky tance, absolventy tanečních kurzů, manželské páry i přátelské dvojice bylo v 
průběhu roku 2021 připraveno 6 tanečních večerů, z toho uskutečněny byly jenom tři. Těšínská 
tančírna probíhá od září pod vedením Mgr. Hany Legierské. Na tanečním parketu mají páry možnost 
osvěžit si taneční kroky, naučit se nové taneční dovednosti, ale především se dobře pobavit ve 
společnosti stejně naladěných dam a pánů v sále Střelnice. 

 

Hity pro každého 

I přes omezený provoz mohlo kulturní středisko „Střelnice“ v září opět spustit akce konající se 
v prostorech Jazzklubu. Velké oblibě se těšily retro taneční večírky s názvem „Hity pro každého“. 
Tematická hudební produkce je zacílena na největší hity let nedávno minulých. Nejen k tanci a 
poslechu hudby hrál DJ SONGO. Lidé si tak po dlouhé covidové pauze mohli opět připomenout své 
taneční schopnosti. Bohužel, pandemická situace v České republice nebyla příznivá, a proto tato akce 
proběhla pouze dvakrát. 
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Beskydský přebor v luštění křížovek 

25. 9. 2021 

Všichni nadšení křížovkáři se letos na podzim sešli, aby si procvičili a hlavně poměřili své 
mozkové závity během Beskydského přeboru v luštění křížovek. Akce se konala ve velkém sále 
„Střelnice“ a účast byla více než hojná.  

 

Tříkrálová procházka 

3. 1. 2021 

Hned po bujarých oslavách nového roku jsme veřejnost vybídli k pohodové procházce po 
nábřeží Míru u KaSS „Střelnice“. Čekali zde samotní Tři králové – Kašpar, Melichar a Baltazar – a 
rovněž zvířátka, která je při jejich cestách doprovázela. 

 

Filipojakubská procházka  

30. 4. – 1. 5. 2021 

Filipojakubská noc má své velké kouzlo. Je plná magie a měli bychom to náležitě využít.  
Veřejnost jsme vyzvali k procházce po nábřeží Míru; u "Střelnice" mohli zahlédnout kromě tematické 
výzdoby i nějakou tu dámu prolétající na koštěti. 

 

 

 

3.4. VÝSTAVY A EXPOZICE 
 

Výstavy na Střelnici jsou pořádány průběžně po celý rok a plynule na sebe navazují.  

V galerii Půda se v roce 2021 uskutečnily 4 výstavy. V červenci se nám představila výstava 
Umělecké skupiny Františka Lozinského o.p.s.  - DRÁHA A PLOCHA s umělci: Jiří Surůvka, Petr 
Lysáček a František Kowolowski. Organizátoři XXX. ročníku Mezinárodního divadelního festivalu Bez 
hranic, KaSS „Střelnice” a spolek Půda uspořádali výstavu s názvem BALTSKÉ LEGENDY od 
Alexandra Radziszewského a HIMALÁJSKÉ LEGENDY od Sonii Rammer. Třetí výstavu autora 
Daniela Balabána s názvem FILIA /obrazy mohli návštěvníci shlédnout v říjnu a poslední výstavu 
v galerii Půda uzavírá skupinová výstava TEXT A OBRAZ sedmnácti autorů jak z Česka, tak i z Polska. 



 

        Výroční zpráva 2021 „KaSS“            Strana č. 15 
 

V rámci této výstavy byl vystaven cyklus prací Václava Havla ANTIKODY ve spolupráci s Knihovnou 
Václava Havla. 

Další výstavy bylo možné během roku shlédnout i na chodbách Střelnice i v hudebním salonku. 
Zde byla výstava leteckých fotografií v rámci 100 let založení města Český Těšín pohledů Českého 
Těšína, kterou nám zapůjčilo Město Český Těšín. Poslední výstavou jsou jazzové fotografie Marka 
Džupina, které zdobí chodby a hudební salonek. 

 

3.5. ZÁJMOVÉ AKTIVITY 
 

Vzhledem k vládním nařízením a souvisejícími mimořádnými opatřeními se v letošním roce 
některé zájmové aktivity nemohly konat, a to především z důvodu výrazného omezení kapacity či 
nutnosti kontroly bezinfekčnosti. Díky tomuto se neuskutečnily tyto plánované zájmové aktivity: kurz 
DOPOLEDNÍ POWER JÓGA a JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA s lektorkou Mgr. Barborou Heczkovou, 
zájmová aktivita JÓGA S ANDREOU s lektorkou Bc. Andreou Brannou a rovněž PILATES s lektorkou 
Bc. Michaelou Sutorý. 

 

Externo 

Taneční skupina mladých lidí nacvičuje choreografie přizpůsobené moderním tanečním stylům 
vycházejícím ze známých muzikálů na hudebním podkladu populárních skladeb. S efektními 
choreografiemi vystupuje soubor na mnoha veřejných akcích. Skupinu vede Jana Hollá. 

 

Mažoretky Srdíčko 

Zájmový kroužek mažoretek s názvem „Srdíčko“ pod vedením Ani Mlak se v Kulturním a 
společenském středisku „Střelnice“ těší velkému zájmu již pátým rokem. Kroužek je určen pro všechna 
děvčata s pohybovým nadáním a s chutí udělat něco pro sebe i pro druhé. Nejedná se totiž o pouhé 
cvičení. Být mažoretkou znamená spojit pohyby rukou, práci s hůlkou, pochodování, ladné držení těla 
a to vše s úsměvem a s radostí. Kroužek založila a vedla do června 2019 Mgr. Kateřina Kubíčková a 
od září Ania Mlak. 

 

Hobby dance 

Hobby dance jsou taneční lekce pod vedením Otona Hily a Mgr. Hany Legierské pro všechny 
věkové skupiny, které mají zájem o pohybové aktivity a rozvíjení ušlechtilého koníčka, kterým je 
společenský tanec. Setkání jsou tedy určeny široké veřejnosti, pro které se stal společenský tanec 
zálibou a aktivním odpočinkem, nikoli vrcholovým sportem. Hobby Dance je vhodný především pro 
absolventy tanečních kurzů. Od září byl Hobby dance pozastaven z důvodu úmrtí tanečního mistra 
Otona Hily a malému zájmu veřejnosti. 

 
Taneční kurzy 

Nejen pro studenty těšínských středních škol jsou pořádány oblíbené taneční kurzy. Do 
tanečních lekcí se mohou zapsat také manželské páry a přátelské dvojice, které se chtějí připravit na 
plesovou sezónu, nebo si jen připomenout základní taneční kroky. Na základní taneční kurzy pak 
navazují i taneční kurzy pro pokročilé zájemce, kteří se chtějí v tanečním umění ještě zdokonalit. 
Součástí každého tanečního kurzu je i prodloužená a závěrečná lekce. Taneční kurzy vedou taneční 
páry Marek Hila s Terezou Bogáčovou a Marek a Renata Swětíkovi. 
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Latino fit 

Velmi úspěšná zájmová aktivita určená především pro ženy se těší v Kulturním a společenské 
středisku „Střelnice“ velké oblibě. Pod vedením tanečního lektora Marka Swětíka, který dává těmto 
kurzům patřičný drive a energii a dokáže tak rozproudit v každé ženě nadšení a vášeň pro tanec. 

 

Výtvarné kurzy 

Pod vedením akademického malíře a lektora MgA. Tomáše Oslizloka jsme opět zahájili kurzy 
Relaxačního malování a Kurz Malování pro seniory, které mají nebývalý úspěch. Kurzisté se zde 
mohou odreagovat a seznámit se s různými technikami kresby a malby, mícháním barev, malbou pod 
vlivem hudby, intuitivní kresbou a kombinovanými technikami. Během roku proběhly také velice 
oblíbené jednodenní workshopy a to olejomalba, malba akrylem na různé motivy, portrét olejem, 
struktury v akrylu a drobná malba akrylem. 

 

Fotokroužek 

Českotěšínský fotokroužek pořádá KaSS „Střelnice“ ve spolupráci s o.s. FOTOGRAFICKÝ 
OBZOR. Zájemcům jsou nabídnuty semináře, na nichž se naučí ovládat fotoaparát, dozví se něco z 
fotografické teorie, a především získá praktické návyky při fotografování jednotlivých témat. Lektory 
fotokroužku jsou Marek Džupin a Miroslav Pawelek. V roce 2021 si účastníci mohli vyzkoušet fotit 
postavy v krajině, zimní krajinu, 3x ateliérové svícení, úpravy fotografií v PC, jarní krajinu, večerní 
město, pohyb (vlaky), pohyb (rychlobruslaři), podzimní přírodu a barvy podzimu. 

 

Křížovkáři 

Pod názvem "Hutníček" se v KaSS „Střelnice“ schází 2x v měsíci od 16:00 do 18:00 parta 
hádankářů a křížovkářů, aby společně i každý na vlastní pěst, řešili a luštili nejrůznější tajenky a 
hlavolamy. Nejedná se ovšem o žádná jednoduchá bludiště nebo sudoku pro začátečníky. Tito pánové 
a dámy naplno využívají své mozkové závity a s každým dalším setkáním se zdokonalují a postupují 
ve zdolávání obtížnosti stále výš a výš. 

 
Pěvecký soubor Slezan 

Smíšený pěvecký sbor Slezan je součástí kulturního života města Český Těšín od roku 1945, 
kdy z iniciativy profesorského sboru Vyšší hospodářské školy byl při Slezské matici osvěty lidové Český 
Těšín obnoven pěvecký sbor Slezan, navazující na činnost prvorepublikového pěveckého sboru Před 
Těšínem. 

Pěvecký sbor Slezan nejen navazuje na kulturní tradice svého města, ale také odstartoval již 
70 let trvající nepřetržitou pěveckou práci, na níž se podílelo několik generací. Převážnou většinu členů 
sboru tvořili vždy občané města Český Těšín, jejich řady doplňovali pěvci ze širokého okolí. 

Za 70 let své činnosti „pěvecký Slezan“ realizoval stovky koncertů nejen ve svém městě a okolí, 
ale i na různých místech republiky, uskutečnil řadu zahraničních zájezdů. Za svou práci získal 
významná ocenění. 

 

Léto na Střelnici 
 
Během letních prázdnin jsme zařadili do programové nabídky i další aktivity, po kterých byla 

velká poptávka. 
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Kubánské rytmy 

Kubánské taneční rytmy s vysokým emočním nábojem. Pro všechny, co mají chuť zatančit si 
s profesionálním mistrem a naučit se základy tanců Cha-cha, Rumba a Salsa jsme připravili kurz pro 
jednotlivce, kterým nás provedl Marek Swětík během letních prázdnin. 

 
Tábor mažoretek a akrobacie 

19. – 16. 7. 2021 

Pro malé slečny jsem připravili tábor, ve kterém si osvojily základy akrobacie, práce s hůlkou, 
pomponem a táborovou choreografii. Naučily se základy baletu, gymnastiky a vyzkoušely si také focení 
a práci s hůlkou, vše formou hry a zábavy. 

 

Letní taneční camp pro holky a kluky 

12. – 16. 7. 2021 

Pro děti, co rádi tančí jsme připravili pořádnou dávku tance, spoustu pohybu a zábavy. Letní 
taneční camp pro kluky a holky si našel své příznivce, které baví tanec a pohybová průprava. 

Děti si osvojily základy latinskoamerických tanců, street dance, latino pop, disco dance a to vše 
formou her a zábavy. Na závěr si děti pro rodiče připravily vystoupení. Předvedly, co všechno se 
naučily. Vystoupení sklidilo velký ohlas a ukázalo se, že i za týden se dá s malými dětmi udělat spoustu 
práce. 
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3.6. Online pořady 
 

Již druhým rokem Kulturní středisko „Střelnice“ upravilo své prostory pro přenos 
audiovizuálního záznamu za účelem nahradit obyvatelům Českého Těšína, alespoň z malé části, 
kulturní akce, koncerty a zájmové aktivity, které jsou neodmyslitelnou součástí „Střelnice“. Projekt 
vznikl minulý rok s náhlým covidovým uzamknutím kulturní života. Pořady moderoval Jirka Krupica.  

Z pohodlí domova si mohli diváci dopřát celkem 27 pořadů, které v pravidelných intervalech 
vycházely od 28.1.2021 do 11.6.2021. Hlavní myšlenkou online pořadů byla různorodost ve výběru 
hostů. Na své si tak mohl přijít opravdu každý divák. Pro rodiče a učitele šlo také o možnost, jak obohatit 
výuku (viz. speciál o prevenci kriminality). Skrze Facebook a Youtube se online pořady dočkaly celkem 
6891 shlédnutí. 

Přehled tematických okruhů je uveden na Obrázku č. 3. Konkrétní počty shlédnutí na 
jednotlivých platformách zobrazuje Graf č. 4. Podrobná tabulka sledovanosti jednotlivých pořadů je 
uvedená v Příloze č. 5. 

 

Cestopisy 

V záznamech cestopisných přednášek se divákům představili fotograf Marek Džupin, jenž 
vyprávěl o své cestě po nekonečně zeleném Irsku a také Petr Paszek, jenž vzpomínal na dobrodružnou 
výpravu olomouckých speleopotápěčů a mapování kubánských podmořských jeskyní. 

 

05.03.2021: Cuba '80 

 

 

Host na Střelnici 

 

Nejobsáhlejší část pořadů, která nabídla opravdu široké spektrum hostů. Mezi ty 
nejzajímavější osobnosti rozhodně patří kočovný záchranář, hasič, freediver a cestovatel 
Marek Balicki; do zákulisí příprav populární filmové přehlídky Kino na hranici dal nahlédnout 
její organizační ředitel Jakub Gajdica, který se také zhostil postu moderátora ve speciálním 
díle věnovanému prevenci (nejen) online kriminality; jak spojit mateřství, kreativitu a podnikání 
ukázala talentovaná tatérka Michaela Kubalová, sportovce zastoupila těšínská běžkyně 
Simona Vrzalová, reprezentující ČR v běhu na 1500 metrů a držitelka třech národních rekordů. 
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06.05.2021: Marek Balicki 

 

 

24.03.2021: Jakub Gajdica 

 

 

30.04.2021: por. Bc. Miroslav Kolátek – prevence kriminality 
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14.04.2021: Michaela Kubalová – Mishi Tattoo 

 

 

18.02.2021: Simona Vrzalová 

 

 

Reservé pro kapelu 

 

Český Těšín a jeho okolí dal vzniknout mnoha hudebním uskupením. Mezi ta nejvýraznější 
jména určitě patří legendární hard-rocková kapela Doga, která se na české hudební scéně pohybuje 
už přes třicet let a speciální rozhovor s ní se uskutečnil v jablunkovském „Rokáči“. Nelze opomenout 
těšínskou patriotku Michaelu Chillovou, která spolu se svou kapelou Óda 77 v prostorách Jazzclubu 
odehrála svůj narozeninový koncert a populární uskupení IZABEL, známé díky covidovému hitu „Dva 
břehy“. 
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20.04.2021: DOGA 

 

 

11.06.2021: ÓDA77 & Michaela Chillová 

 

 

16.03.2021: IZABEL 
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Obrázek č. 3 Tematické okruhy Online pořadů 

 

Graf č. 4 Sledovanost online pořadů za rok 2021 

* V zájmu zachování odpovídající metriky byly jako jednotlivá shlédnutí počítány minuta na video 
platformě Facebooku a alespoň 30 sekund na Youtube. 
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Oldies párty z gauče! 

17. 4. 2021 

První Oldies party z obýváku! Všichni milovníci plesů, tance retro hudby a zábavy si v sobotu 
17. dubna mohli užít historicky první online Oldies party. Celý večer se nesl v duchu 50. – 90. let a na 
účastníky byl přichystán jak vědomostní kvíz, tak soutěž o nejlepší kostým. Stream vznikl ve spolupráci 
s taneční skupinou Externo, která se jako vždy postarala o bohatou zábavu.  

 

3.7. KINO CENTRAL 
 

V roce 2021 hrálo kino Central kvůli mimořádným opatřením až od 01.06. I tak jsem ale zvládli 
odehrát přes 300 projekcí. Jako již tradičně, nejvíce diváky táhly filmové premiéry, venkovní projekce 
a Bijásky pro družiny základních škol. Nezapomněli jsme ale ani na seniory, pro které jsme, hned od 
září, opět rozjeli projekce se zvýhodněným vstupným. 

Již osmý ročník prázdnin s filmem s dopoledními představeními s pohádkami za zvýhodněnou 
cenu, se letos trochu zkomplikoval, přes všechnu snahu na Střelnici nakonec neproběhly ani Jarní 
prázdniny s filmem (22.02. – 26.02.2021) ani Velikonoční filmové prázdniny (01.04. – 02.04.2021). 
Podzimní prázdniny s filmem (27.10. – 29.10.2021) se, vzhledem k omezením, mimořádně promítaly 
v kině Central. i tak si své diváky našly. 

I když to situace příliš neusnadnila, kino Central stále připravuje speciální projekce podle 
požadavků místních škol, které navštěvují kino v období vysvědčení nebo příjímacích zkoušek, nebo 
v případech, kdy je nutné zabavit děti mimo školu. A i když se většina těchto projekcí nekonala, stále 
nabízíme školám nové a nové výchovné nebo zábavné filmy. Kinosál je celoročně využíván také 
k pronájmu jiným institucím a organizacím. Pořádají se zde divadelní představení, koncerty, valné 
hromady a shromáždění delegátu, při kterých bylo možno, díky velké kapacitě sálu, zajistit dostatečné 
rozestupy. 

V rámci průběžné rekonstrukce budovy kina Central proběhlo velké množství drobných oprav, 
větší opravy se pak týkaly suterénu a kotelny. 
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Obrázek č. 4 Schéma činnosti kina CENTRAL 

 
VYMEZENÍ POJMŮ: 
 

FILMOVÉ NOVINKY 
 

Filmové novinky, hlavní trháky a nejnovějších filmy, které přichází do kin v týdnu premiéry. 
 
ALTERNATIVNÍ TVORBA 

 

Filmové snímky mladých autorů, zahraniční snímky malých produkcí, snímky které se účastní 
světových festivalů – to vše spadá pod alternativní tvorbu. 
 

DOKUMENTY 

 

Velké i malé příběhy zdokumentované filmovou kamerou. Mimořádné osudy, portréty osobností, 
historické 

události i neuvěřitelné výpravy na velkém plátně. Na dokumenty se můžete těšit každou první středu v 
měsíci od září do června. 

 

KINO 
CENTRAL 

Dokumenty Promítání 
pro 

seniory 

Alternativní 
tvorba 

Kino na 
hranici 

Pohádkové 
středy 

Bijásek 

Filmové 
novinky 

Letní 
kino 

Promítání 
pro školy 

Podzimní 
prázdniny 
s filmem 

Jarní 
prázdniny 
s filmem 
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POHÁDKOVÉ STŘEDY 

 

Filmové pohádky pro naše nejmenší diváky promítáme téměř každou středu v měsíci za zvýhodněné 

vstupné! Přijďte s dětmi na Pohádkovou středu do kina Central a užijte si odpoledne s oblíbenými 
hrdiny pohádkových příběhů. 

 

BIJÁSEK 

 

Projekce oblíbených pohádkových příběhů pro děti školních družin vždy jednou v měsíci, v pátek a 
v úterý ve 14 hodin. 

 

PROMÍTÁNÍ PRO SENIORY 

 

Kino Central myslí i na starší generaci diváků! Jedno čtvrteční promítání v měsíci (v některých měsících 
dvě) je věnováno právě seniorům. Výběr dopolední filmové projekce odpovídá nejoblíbenějším 
snímkům, kterou dokazují vysoká čísla návštěvnosti. Po shlédnutí filmu navíc mohou diváci navštívit 
Selský rynek, který se ve stejnou dobu koná na náměstí ČSA 1/1. 
 

KINO NA HRANICI 
 

Filmová přehlídka Kino na hranici / Kino na Granicy se zrodila v prostředí Polsko-česko-slovenské 

Solidarity z upřímné potřeby po poznávání kulturního dění u sousedů z protějšího břehu pohraniční 
řeky. Mezinárodní přehlídka nabízí přes 150 snímků současné, ale i klasické české, polské a slovenské 
produkce. 

 

JARNÍ PRÁZDNINY S FILMEM 

 

Celý filmový týden pro děti! Jarní prázdniny plné pohádek a příběhů se známými postavičkami každý 

den dopoledne v budově Kulturního a společenského střediska „Střelnice“. 
 

LETNÍ KINO 

 

Letní kino pod širým nebem v areálu Kulturního a společenského střediska „Střelnice“ po dobu letních 
prázdnin od července do srpna, a to každý pátek. V případě nepřízně počasí se promítání přesouvá 
do budovy kina Central. 

 

PODZIMNÍ PRÁZDNINY S FILMEM 

 

Haló, děti, kino je tu pro vás i o podzimních prázdninách! Dvoudenní říjnové promítání nabízí ty 
nejoblíbenější pohádkové filmy pro děti. Jedná se o dopolední promítání v budově Kulturního a 
společenského střediska „Střelnice“. 
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PROMÍTÁNÍ PRO ŠKOLY 

 

Naučné filmy, tematická představení i možnost využít prostory kina jako zázemí třeba v případě maturit. 
I to nabízí kino Central.  

 

Letní kino 

18.06. – 03.09.2021 

V letních měsících proběhl již tradičně v areálu KaSS 15. ročník festivalu Prázdniny s filmem. 
Letos poprvé jsme pro návštěvníky připravili dvě projekce denně. První vnitřní a druhou venkovní. 
Ušetřili jsme tak divákům čas s přecházením z kina do areálu „Střelnice“ a zdvojnásobili zábavu na 
odpoledne. S ohledem na všechna omezení bylo připraveno 20 projekcí, které navštívilo celkem 542 
diváků. 

 

Filmová přehlídka Kino na Hranici 

30. 07. – 04. 08. 2021 

Mezinárodní filmová přehlídka Kino na Hranici si za léta svého konání našla spoustu fanoušků, 
kteří neváhají dojet i stovky kilometrů. Po zkušenostech z předchozího roku se 23. ročník konal 
v náhradním srpnovém termínu. Pro návštěvníky bylo připraveno 132 filmových projekcí, z nichž se 49 
vnitřních a 5 venkovních konalo na české straně. 

 

 

Graf č. 5 Počet diváků v kině Central za rok 2021 

Komentář ke grafu č. 5: 

• V grafu č. 5 jsou zahrnuty open air projekce, Jarní prázdniny s filmem a Podzimní prázdniny 
s filmem. 

 



 

        Výroční zpráva 2021 „KaSS“            Strana č. 27 
 

 

Graf č. 6 Počet představení v kině Central za rok 2021 

 

4. 4.  Hospodářská činnost KaSS „Střelnice“ 
 

Do hospodářské činnosti „Střelnice“ spadají pronájmy, které se dělí na krátkodobé (dále jen 
„KP“) a dlouhodobé (dále jen „DP“). KP zahrnuje pronájem prostor po dobu max. 72 hodin. DP zahrnuje 
pronájem prostor po dobu min. 6 měsíců. Bezplatný krátkodobý pronájem byl stanoven na základě 
usnesení Rady města Český Těšín a je označován jako „KP0“. Dlouhodobý pronájem schválený 
Radou města Český Těšín za 1 Kč po dobu jednoho roku je označován „DP1“.   

 

4.1. Kulturní a společenské středisko „Střelnice“ 
 

V roce 2021 bylo realizováno s externími subjekty celkem 105 krátkodobých a 19 
dlouhodobých pronájmů na „Střelnici“. Podrobné rozdělení pronájmů na „Střelnici“ je uvedeno 
v Grafu č. 7. 

 

Graf č. 7 Počty pronájmů v Kulturním a společenském středisku „Střelnice“ za rok 2021 
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4.2. Kino Central 
 

V roce 2021 bylo v kině Central poskytnuto celkem 23 krátkodobých pronájmů a 3 
dlouhodobé pronájmy. Podrobné rozdělení pronájmů pro kino Central je uvedeno v Grafu č. 
8. 

 

Graf č. 8 Počty pronájmů v kině Central za rok 2021 

5. 5. Grafický přehled Kulturního a společenského střediska 
„Střelnice“ 2012–2021 

 

Graf č. 9 Vývoj počtu zaměstnanců a příspěvků zřizovatele od roku 2012 do roku 2021 
v tis. Kč. 

 

 

 



 

        Výroční zpráva 2021 „KaSS“            Strana č. 29 
 

Komentář ke grafu č. 9: 

 

• V roce 2012 proběhl audit na zvýšení efektivity činnosti „Střelnice“. Výstupem 

auditu zrušení třech pracovních míst. 

• V roce 2014 vytvoření pracovního místa promítač, programátor a údržbář 

v kině Central. 

• V roce 2018 vytvoření pracovního místa referent ekonomiky a vztahů 

k veřejností. 

• V roce 2019 vytvoření pracovního místa koordinační, projektový a programový 

pracovník a provozně technický pracovník. 

 

Graf č. 10 Počet akcí a návštěvníků v hlavní činnosti od roku 2014 do roku 2021  

Komentář ke Grafu č. 10: 

V Grafu č. 9 nejsou zahrnuty zájmové aktivity organizace do roku 2014. Jedná se o tyto akce: 

• Lidový zpěváček     60 

• Poklady z Těšínské truhly   2500 

• Dny židovské kultury    2500 

• Taneční soutěž o cenu starosty města ČT 2000 

V roce 2014 došlo ke snížení počtu akcí, a to z důvodu nečinnosti kina Central po dobu čtyř měsíců. 

Důvodem byl přechod z promítacího formátu 35 mm na technologii DCP. 
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Graf č. 11 Počet akcí a návštěvníků v hospodářské činnosti od roku 2014 do roku 2021 
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Příloha č. 1 Hlavní činnost 

 

Klíčování akcí v hlavní činnosti 
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OReservé pro kapelu

SOUTĚŽE

O NEJKRÁSNĚJŠÍ VELIKONOČNÍ VAJÍČKO

ONLINE POŘADY

Kreativní dílnička

Cestopisy

Host na Střelnici

JARNÍ PRÁZDNINY S FILMEM

PODZIMNÍ PRÁZDNINY S FILMEM VÝSTAVY A EXPOZICE

VÝSTAVA

SNĚHULÁK, KTERÝ NEROZTAJE

VALENTÝNSKÁ SOUTĚŽ

PROMÍTÁNÍ PRO ŠKOLY ZÁJEZDY DO NDO

OPEN AIR PROJEKCE CESTOPISNÉ PŘEDNÁŠKY

PRÁZDNINY S FILMEM – letní kino ZÁBAVNÉ POŘADY

DOKUMENTY

SVÁTEK FILMU KONCERT

PROMÍTÁNÍ PRO SENIORY POHÁDKOVÁ NEDĚLE

BIJÁSEK MaK

MINIZOO

FILMOVÉ NOVINKY FILIPOJAKUBSKÁ PROCHÁZKA

ALTERNATIVNÍ TVORBA

ARTOVÉ KINO PŘEDSTAVENÍ

3,2,1, TEĎ STARTUJEME NA STŘELNICI HITY PRO KAŽDÉHO

ZAHÁJENÍ LÉTA PŮLKOLONA+ZÁVĚREČNÁ TANEČNÍ

BESKYDSKÝ PŘEBOR V LUŠTĚNÍ KŘÍŽOVEK

KINO TŘÍKRÁLOVÁ PROCHÁZKA

TĚŠÍNSKÝ JAZZOVÝ FESTIVAL DĚTSKÝ BAZÁREK

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY PRŮVAN V ŠANÍKU

VÁNOČNÍ STROM TĚŠÍNSKÁ TANČÍRNA

BURČÁKOBRANÍ

LOUTKY DĚTEM SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ

EWA FEST

MEZINÁRODNÍ DEKÁDA MĚSTSKÝ PLES

FESTIVAL BAREV TANEČNÍ KURZY

ROCKOVÁNÍ NAD OLZOU

STRAŠIDLA NA ZÁMKU KUBÁNSKÉ RYTMY 

DOBOVÝ JARMARK TÁBOR MAŽORETEK

SVÁTEK TŘÍ BRATŘÍ VÝTVARNÉ WORKSHOPY

KULTURA REGIONU TANEČNÍ ŠKOLA PRO ŽENY – latino

PRÁZDNINY VE MĚSTĚ – dílny HOBBY DANCE – Senior dance

KINO NA HRANICI MAŽORETKY

OLZA MUSIC SHOW FOTOKROUŽEK

SOUTĚŽ MAŽORETEK KŘÍŽOVKÁŘI

FESTIVALY ZÁJMOVÉ AKTIVITY

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ PS SLEZAN

POCHOVÁNÍ BASY EXTERNO
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Příloha č. 2 Hospodářská činnost 

 

Hospodářská činnost organizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DP KP

KP0

DP1

DP1

DP1

DP1

DP1

DP1

DP1 

SOS poradna

PZKO

TK Marendi OD ZÁŘÍ KP 

centrum sociálních služeb OD ZÁŘÍ ZMĚNA SÍDLA 

Svaz Němců

Informační centrum (Kino Central)

Kancelář č. 3 Usnesení RM

Trafika v kině Central akce zřizovatele

Prostor v kině Central

Dlouhodobý pronájem za 1 Kč

DLOUHODOBÉ PRONÁJMY KRÁTKODOBÉ PRONÁJMY

Dlouhodobý pronájem dle ceníku Krátkodobý pronájem dle ceníku

Kancelář č. 2 Krátkodobý pronájem zdarma
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Příloha č. 3 Rozvaha 

 

 

 

Aktiva Název položky Účet Kč

Aktiva celkem 79 507 170

A. Stálá aktiva Součet 67 903 816

2. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky 031 575 718

Stavby 021 64 978 668

Sam. movité věci a soub. mov. věcí 022 1 982 630

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 366 800

B. Oběžná aktiva Součet 11 603 355

1. Zásoby Materiál na skladě 112 95 122

2. Krátkodobé pohledávky Odběratelé 311 6 475

Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 29 546

Daň z přidané hodnoty 343 0

Náklady příštích období 381 16 490

Příjmy příštích období 385 2 031

Dohadné účty aktivní 388 8 467 418

Ostatní krátkodobé pohledávky 377 0

3. Krátkodobý finanční majetek Běžný účet 241 2 863 399

Běžný účet FKSP 243 84 053

Ceniny 263 21 101

Pokladna 261 17 720

Pasiva Název položky Účet Kč

Pasiva celkem 79 507 170

C. Vlastní kapitál Součet 69 287 573
1. Jmění účetní jednotky a upravující pol. Jmění účetní jednotky 401 37 546 666

Transfery na pořízení dlouh.majetku 403 30 491 871

2. Fondy účetní jednotky Fond odměn 411 113 713

Fond kulturní a sociálních potřeb 412 84 534

Rezervní fond tvořený za zlepš.výsl.hosp. 413 184 122

Fond reprodukce majetku, investiční fond 416 546 855

3. Výsledek hospodaření Výsledek hosp.běžného účetního období 493 319 811

D. Cizí zdroje Součet 10 219 598

1. Dlouhodobé závazky Ostatní dlouhodobé závazky 459 57 081

2. Krátkodobé závazky Dodavatelé 321 194 610

Krátkodobé přijaté zálohy 324 3 936

Zaměstnanci 331 509 688

Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 22 954
Sociální zabezpečení 336 190 164

Zdravotní pojištění 337 82 820

Ostatní daně,poplatky a jiná obd.pen.plnění 342 53 640

Daň z přidané hodnoty 343 58 400

Krát.přijaté zálohy na transfery 374 8 763 418

Výdaje příštích období 383 124 252

Výnosy příštích období 384 158 634
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Příloha č. 4 Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2021 

Do přílohy je zahrnuta tabulka s přehledem příjmů z reklamních a propagačních služeb 

 

 

Název položky Účet Hl. čin. + Hosp. Čin.   ( v Kč)

A. Náklady celkem 17 240 410

1. Náklady z činnosti Součet 17 233 060

Spotřeba materiálu 501 666 073

Spotřeba energie 502 667 534

Prodané zboží 504 53 733

Opravy a udržování 511 596 271

Cestovné 512 803

Náklady na reprezentaci 513 5 832

Ostatní služby 518 4 628 209

Mzdové náklady 521 6 384 666

Zákonné sociální pojištění 524 2 042 077

Jiné sociální pojištění 525 25 667

Zákonné sociální náklady 527 114 869

Jiné sociální náklady 528 133 720

Jiné daně a poplatky 538 15 960

Odpisy dlouhodobého majetku 551 1 452 025

Náklady z vyřazených pohledávek 557 629

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558             333 056

Ostatní náklady činnosti 549 111 936

2. Finanční náklady Součet 7 350

Kurzové ztráty 563 7 350

5. Daň z příjmů Součet 0

Daň z příjmů 591 0

B. Výnosy celkem 17 560 221

1. Výnosy z činnosti Součet 2 118 295

Výnosy z prodeje služeb 602 1 610 622

Výnosy z pronájmu 603 381 290

Výnosy z prodaného zboží 604 58 799

Čerpání fondů 648 41 685

Ostatní výnosy z činnosti 649 25 898

2 Finanční výnosy Součet 10

Úroky 662 10

Kurzové zisky 663 0

3. Výnosy z transferů Součet 15 441 917

Výnosy vybr. míst. vlád. institucí z transferů 672 15 441 917

C. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření před zdaněním 319 811

2. Výsledek hospodaření běžného úč.období 319 811

Druh služby Počet ks nebo případů Příjmy v Kč

Smlouvy o reklamě a propagaci 1 11 250

CELKEM 11 250
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Příloha č. 5 Sledovanost Online pořadů 

 

 

Datum Název programu Kategorie Facebook Youtube

28.01.2021 Sněhuláček Crafting 171 21

03.02.2021 Karolína "Lagertha" Klusová Host na Střelnici 69 341

08.02.2021 Irsko Cestopis 64 73

12.02.2021 Walter Potyka Host na Střelnici 68 233

18.02.2021 Simona Vrzalová Host na Střelnici 494 123

25.02.2021 Marika Zadembská Host na Střelnici 1 177

02.03.2021 Jan Hába Host na Střelnici 192 61

05.03.2021 Cuba '80 Cestopis 35 96

09.03.2021 Moonshye Host na Střelnici 87 76

18.03.2021 Zelený prostor Host na Střelnici 83 94

16.03.2021 IZABEL Reservé pro kapelu 6 568

24.03.2021 Kino na hranici Host na Střelnici 48 34

26.03.2021 Evi Tomečková Host na Střelnici 77 90

30.03.2021 Robin Lipo Host na Střelnici 35 44

07.04.2021 O.S.G. Reservé pro kapelu 103 75

09.04.2021 Petr Folvarčný Host na Střelnici 300 137

14.04.2021 Mishi Tattoo Host na Střelnici 507 69

20.04.2021 DOGA Reservé pro kapelu 73 362

22.04.2021 Beata Rusz Host na Střelnici 58 206

30.04.2021 por. Bc. Miroslav Kolátek Host na Střelnici 20 45

04.05.2021 A na druhou Host na Střelnici 29 361

06.05.2021 Marek Balicki Host na Střelnici 90 27

11.05.2021 Marek Džupin & Miroslav Pawelek Host na Střelnici 117 37

13.05.2021 Jan Turoň Host na Střelnici 33 80

19.05.2021 Druhá náhoda Reservé pro kapelu 44 298

27.05.2021 Ampli Fire Reservé pro kapelu 32 164

11.06.2021 Michaela Chyllová & Band Reservé pro kapelu 53 110

2889 4002

ONLINE POŘADY 2021
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