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1. Slovo úvodem

Kulturní a společenské středisko „Střelnice“ (dále jen ) je schopná fungující organizace s vlastním stylem 
práce, s hlubokými kořeny sahajícími do tradic měst Český Těšín a Cieszyn a s obrovským potenciálem 
spolupracovníků, kteří za činností organizace stojí s bohatou historií a jasnou představou do budoucnosti. 

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, kina Central 
a hvězdárny.

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 vydávání měsíčního kulturního přehledu o kulturních akcích v Českém Těšíně, kvalitní 
technické zázemí pro organizaci akcí, možnost zakoupit snížené vstupné v předprodeji, 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.
• Vytvořit a trvale udržet kvalitní a profesionální prostředí s angažovaným týmem pracovníků.

Celkem v roce 2015 navštívilo objekty Střelnice (Kulturní a společenské středisko „Střelnice”, kino Central 
a hvězdárna) 113 114 návštěvníků. Celkový počet zahrnuje 47 894 návštěvníků v hlavní činnosti a 65 220 
návštěvníků v hospodářské činnosti. Do hospodářské činnosti je započítán odhad dlouhodobého pronájmu 
za rok 2015, a to realitní kancelář a trafiku Tabák cca 40 000 návštěvníků.

Děkujeme všem kulturním nadšencům za přízeň a důvěru kultury v našem městě Český Těšín.

„Střelnice“



2. Činnosti STŘELNICE

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

• Hlavní činností je celkový kulturní rozvoj a udržení a rozvoj tradic města Český Těšín,která  zahrnuje festivaly, 
představení, společenská setkání, výstavy, zájmové aktivity, kino Central a hvězdárnu. 

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

2.1 Hlavní činnost organizace

Hlavní činnost organizace zahrnuje festivaly, představení, zájmové aktivity, hvězdárnu, kino Central, výstavy a 
expozice a společenská setkání (viz obrázek č.1). Klíčování akcí spadajících do hlavní činnosti se nachází v příloze 
č.1.Kulturní dění města Český Těšín poskytuje zábavu pro všechny věkové kategorie. 

 
V roce 2015 navštívilo kulturní 

akce zahrnující hlavní činnost celkem 47 894 hostů.

HLAVNÍ ČINNOST
STŘELNICE

PŘEDSTAVENÍ

ZÁJMOVÉ
AKTIVITY

HVĚZDÁRNA
KINO CENTRAL

VÝSTAVY A 
EXPOZICE

SPOLEČENSKÁ
SETKÁNÍ

FESTIVALY

Obrázek č.1 Rozdělení akcí Střelnice v rámci hlavní činnosti

Graf číslo 1. zobrazuje konkrétní počty hostů v rámci jednotlivých činností organizace.

Graf č.1 počty návštěvíků v rámci jednotlivých činností organizace Střelnice
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Do hospodářské činnosti organizace spadají pronájmy, které se dělí na krátkodobé a dlouhodobé (viz obrázek č.2).V 
roce 2015 bylo realizováno celkem 268 pronájmů, jichž se zúčastnilo 25 220 osob (toto číslo nezahrnuje počet 
osob, které navštívili realitní kancelář a trafiku Tabák, jelikož počet byl odhadem stanoven na 40 000 za rok 2015)Na 
obrázku číslo 2. se nachází přehled akcí spadajících do hospodářské činnosti. Klíčování pronájmů se nachází v 
příloze č.2.

2.2 Hospodářská činnost organizace

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST
STŘELNICE

KRÁTKODOBÉ 
PRONÁJMY

DLOUHODOBÉ
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KULTURNÍ A 
SPOLEČENSKÉ 

CENTRUM 
STŘELNICE

KINO CENTRAL
KULTURNÍ A 

SPOLEČENSKÉ 
CENTRUM 
STŘELNICE

KINO CENTRAL

 *uvedený počet návštěvníků je stanoven odhadem - jedná se o návštěvnost realitní kanceláře a trafiky Tabák

. Graf číslo 2. zobrazuje konkrétní počty hostů pro krátkodobé a dlouhodobé pronájmy v rámci kina Central 
a Střelnice.

Obrázek č.2 Rozdělení akcí Střelnice v rámci doplňkové činnosti

Graf č.2 počty navštěvníků v rámci jednotlivých činností organizace Střelnice
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3. Hlavní činnosti STŘELNICE

Mezinárodní soutěž mažoretek
30. 5. 2015

Kulturní a společenské středisko „Střelnice” ve spolupráci s Mgr. Kateřinou Kubíčkovou uspořádalo v roce 2015 
druhý ročník Mezinárodní soutěže mažoretek, která sklidila velký úspěch jak mezi diváky, tak především mezi 
krásnými a šikovnými účastnicemi. Na celou soutěž dohlížela odborná porota, která v každé kategorii vybrala 
a ocenila nejlepší jednotlivce nebo soubory. Při vystoupení jsou mažoretky ve středu pozornosti. Vystupují na různých 
kulturních akcích, v průvodech a přehlídkách. Některé malé mažoretky však zažily soutěžní atmosféru poprvé, starší 
děvčata si pak vyzkoušela, zda se svými dovednostmi obstojí v silné konkurenci.

Prázdniny s filmem
2. 7. - 30. 8. 2015

V rámci programu prázdninového kina se i v letních měsících promítaly nejnovější filmové trháky, pro nejmenší diváky 
byly připraveny čtyři pohádkové příběhy v rámci „Filmásku“ a hrálo se také venku při open-air projekcích. 
V průběhu prázdnin tedy bylo celkově odpromítáno 94 filmových titulů, které kromě klasických víkendových promítání 
zahrnovaly 4x Filmásek a 8x open-air projekce (pouze jedna z nich byla z důvodu špatného počasí přesunuta do sálu 
kina Central).

3.1.1 Samostatné festivaly organizované střelnice

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. 



3.1.2 Mezinárodní festivaly realizované ve spolupráci

Svátek tří bratří
19. - 21. 6. 2015

25. ročník Svátku se třemi bratry, kteří se podle legendy sešli po dlouhém odloučení u studánky, kde založili město 
Těšín opět spojil dvě města rozdělená řekou do třídenního veselí. Vedení obou měst a jejich kulturních institucí zahájili 
městské slavnosti na rynku v Cieszyně, kde se také odehrála dobová scénka se třemi knížecími bratry. 
Celé oslavy pak doprovázel stánkový prodej, bohaté občerstvení a řada atrakcí, ale především bohatý kulturní 
program jak na náměstí ČSA v Českém Těšíně, tak i na rynku v Cieszynie. Na české straně vystoupily kapely Mňága 
a Žďorp, Žlutý pes a Tři sestry Banditos. Mezi sólovými interprety se představil Ondřej Brzobohatý, Petr Bende 
a zpěvačka Lenny. Své místo na pódiu měli i začínající pěvecké a hudební talenty. 
V doprovodných akcích bylo možné zúčastnit se fotbalového turnaje o pohár místostarosty Českého Těšína, 
rychlostního závodu dvojic pod názvem „Svibický fičák“ nebo cestovatelského salonu v literární kavárně a čítárně 
Avion. Současně probíhala také velká městská hra na téma „Stroj času: Akce v Těšíně“, ve které soutěžily celé rodiny 
při poznávání různých míst Českého Těšína a Cieszyna.
Nedělní program zakončilo společné shromáždění všech církví MS ČEA.

Rockování nad Olzou
14. 8. 2015

Více než 1 600 rockerů a fanoušků pořádné muziky se sešlo v pátek 14. srpna v parku A. Sikory, aby si užili 
jednodenní festival spolu s mistry elektrických kytar. Na programu se střídaly místní kapely s rockovými legendami 
a vše na správnou míru uváděl ostřílený moderátor Dr. Riff.
Těšínskou rockovou ligu na festivalu reprezentovali Almost Good, Back To Basics, Yesterdays a R.U.R. Group. 
Po těšínské sekci převzal štafetu výkvět české rockové scény a na pódiu se objevil Vilém Čok s kapelou Bypass, 
Sto zvířat, Visací zámek a legendární Blue Effect s Radimem Hladíkem.
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Kruhy umění  
8. - 12. 7. 2015

Festival evropských uměleckých škol a tvorby se v Cieszyně a Českém Těšíně konal ve dnech 8. - 12. 7. 2015. 
Střelnice se do programu zapojila poskytnutím projektoru a plátna pro 2 venkovní promítání, která se konala 
10. a 11. 7. na náměstí v Cieszyně. V galerii Půda se zároveň konala výstava prací pedagogů a studentů uměleckých 
škol s názvem Kontrasty II.

Strašidla na zámku
29. 8. 2015

Symbolické zakončení prázdnin s názvem „Strašidla na zámku“ se s dětmi převlečenými za nejrůznější strašidýlka 
konalo tradičně poslední srpnovou sobotu 29. 8. 2015 na zámeckém vrchu pod Piastovskou věží. Střelnice 
zajišťovala část programu a technické zázemí v podobě malého zastřešeného pódia. Program pro děti byl 
koncipován tak, aby byl dobře srozumitelný pro děti z Česka i Polska, také moderátoři akce byli zastoupeni z obou 
stran. Dětí z Českého Těšína a Cieszyna převlečených za strašidýlka se v doprovodu rodičů sešlo v počtu 2000. 
Na akci bylo využito malé zastřešené pódium, kde se konalo divadelní představení pro děti a vyhodnocení nejlepších 
masek. V areálu Zámeckého vrchu se děti mohly zúčastnit soutěžních stanovišť a po setmění se v lampiónovém 
průvodu prošly k řece Olze, kde již byl připraven velkolepý ohňostroj.
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Mezinárodní dekáda varhanní, komorní hudby a sborového zpěvu
14. - 23. 10. 2015

V průběhu deseti říjnových dnů, konkrétně od 14. do 23. 10. 2015, se v Českém Těšíně a Cieszyně konal již XXVI. 
ročník Mezinárodní dekády varhanní, komorní hudby a sborového zpěvu. V těchto dnech bylo Kulturním 
a společenským střediskem „Střelnice” ve spolupráci s polským kulturním střediskem „Domem Narodowym“ 
uspořádáno celkem 10 koncertů vážné hudby.
Návštěvnost všech koncertů byla i v letošním roce vysoká, kvalifikovaný odhad počtu účastníků na všech deseti 
koncertech činí 2000 posluchačů, z toho koncerty na české straně čítaly přibližně 1200 posluchačů zastoupených 
především z řad dospělé a starší populace obyvatel, ale nechyběly ani rodiny s dětmi.
Přesná skladba rozmístění koncertů XXVI. ročníku Dekád byla koncipována do tří kostelů na české straně, čtyř kostelů 
na polské straně, jeden koncert byl představen v sále Kulturního a společenského střediska Střelnice, jeden koncert 
se uskutečnil v sále těšínského kulturního střediska „Domu Narodoweho“ a pro výroční koncert pěveckého sboru bylo 
zvoleno prostředí Těšínského divadla. Mezi vystupujícími se objevila jména umělců jako Jiří Stivín (flétny), Petr Malásek 
(klavír), Jana Musilová (zpěv), Lukáš Hurtík (varhany), ale i uměleckých těles jako Komorní orchestr Bohuslava 
Martinů, Beladona Quartet nebo pěvecký sbor Slezan.

Těšínský jazzový festival
20. - 21. 11. 2015

42. ročník Těšínského jazzového festivalu zorganizovaly na obou stranách Těšína Střelnice ve spolupráci s COK 
„Dom Narodowy“. V pátek 20. 11. 2015 se v sále Domu Narodoweho představila kapela Nataly And Her Jazz Dinos 
s projektem „Standardowo“ a Artur Dutkiewicz s programem „Hendrix Piano“. Druhý festivalový den v sobotu 21. 11. 
2015 v sále Střelnice tradičně zahájili Silesiand Dixie Band, na hlavním pódiu zahrál bluesový kytarista Linwood Lee 
Taylor, následovalo energické vystoupení americké divy Juwany Jenkins a o swingovou tečku se postaral Laďa Kerndl. 
Večer v Jazzklubu patřil Formaci Jazz Q a společnému jamování se všemi hudebníky. 
V doprovodném programu k jazzovému festivalu byl připraven komorní jazzový koncert, který se konal v čítárně 
a literární kavárně Avion a výstava fotografií „Jazzgrafy“ Jerzego Pustelnika v galerii Domu Narodoweho.
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Vánoční strom
29. 11. 2015 – 1. 1. 2016

Tradiční cyklus kulturních a společenských akcí s vánoční tématikou jsou již tradičním zpestřením atmosféry 
nadcházejících vánoc v Českém Těšíně. Vánoční strom zahájilo rozsvícení vánočního stromu na náměstí. Na Střelnici 
se soutěžilo v hádankách a křížovkách, s cestopisnou přednáškou jsme se podívali na Island a v Jazzklubu na Střelnici 
páni jazzmani z Formace Jazz Q a Silesian Dixie Band uspořádali tradiční Jazzovou vilijóvku. 
Těšínský advent v letošním roce přinesl celkem 3 společná setkání u velkého vánočního stromu na náměstí v Českém 
Těšíně. První adventní neděle 29. listopadu patřila příležitosti slavnostního rozsvícení světel na vánočním stromu, 
který koledami doprovodili žáci a učitelé ZUŠ Pavla Kalety, vystoupením dětí z DDM a večer zakončil koncert Marty 
Töpferové s kapelou Milokraj.
V sobotu 5. prosince jsme se na náměstí setkali s Mikulášem, děti se proháněly po náměstí s čerty a anděli mezi 
zábavnými stanovišti, projížděly se v kočáře s koňmi, ale také sledovaly program na pódiu, kde vystoupily děti 
z kroužků DDM, zazpívala Ptáčata, Zpívata a pěvecký sbor Trallala a večer zahrála i kapela Stanley’s Dixie Street 
Band.
A v sobotu 12. prosince jsme si vychutnali pravou vánoční atmosféru s koledováním folklórního souboru Slezan 
a pěveckého sboru Ta Grupa.
K předvánočním akcím se zařadil skvělý vánoční koncert kapely Čechomor, který sklidil velký úspěch v sobotu 12. 12. 
2015 v kině Central. A hrálo a zpívalo se také v evangelickém kostele Na Rozvoji, kde pěvecký soubor Slezan 
v doprovodu sólistů a orchestru opery Národního divadla moravskoslezského Ostrava uvedl slavnou skladbu 
J. J. Ryby „Česká mše vánoční“.
Rok 2015 jsme úspěšně zakončili a proto bylo nutností slavnostně přivítat i nový rok 2016 a to spolu s velkým 
ohňostrojem nad řekou Olší, který si 1. 1. 2016 nenechalo ujít přes 2000 lidí.

3.1.3 Festivaly, jichž je střelnice spoluorganizátorem

Filmová přehlídka Kino na hranici
28. 4. - 3. 5. 2015

Počet účastníků Kina na hranici každý rok stoupá. Nejinak tomu bylo u 17. ročníku tohoto festivalu. Více než tisíc 
filmových fanoušků bylo možné rozpoznat podle charakteristické Rubikovy kostky, která byla tématem letošní vizuální 
identity. Na programu kin se objevily nejnovější polské, české a slovenské filmy, a nechyběl ani maďarský a ukrajinský 
element. Mnoho projekcí navštívili také samotní tvůrci filmů, kteří o svých filmových dílech diskutovali s diváky. 
V doprovodném programu opět nechyběly večerní koncerty, mezi kterými se objevily i české kapely Ille a TataBojs.
Festival se konal současně na devíti místech v Cieszyně a v Českém Těšíně. K promítacím sálům patřilo kino Piast, 
kino Central, Teatr im. A. Mickiewicza, Dom Narodowy a sál Střelnice, venkovní promítání se konalo u Piastovské 
věže, koncerty probíhaly ve festivalovém klubu na zámeckém vrchu.
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Festival divadel Moravy a Slezska
2. - 7. 11. 2015

Představením Alexandra Nikolajeviče Ostrovského "LES" v podání Slovenského komorného divadla byl zahájen 
jubilejní 15. Festival Divadel Moravy a Slezska. Šestidenní maraton zahrnoval celkem 12 divadelních představení, 
mezi kterými se představila divadla z Česka, Polska a Slovenska. Na jevišti Střelnice vystoupili studenti Janáčkovy 
konzervatoře a Gymnázia v Ostravě s představením "Šejk, šejk, šhakespeare" (shakespearovské variace). 
Porota festivalu pracovala ve složení: Zuzana Jindrová, Jan Hyvnar, Kazimierz Kaszper, Jan Kerbr, Jiří P. Kříž, 
Emil Orzechowski, Ladislav Slíva s čestným předsedou Vítem Slováčkem, starostou Českého Těšína.
Po zhlédnutí 12 představení, která byla všechna soutěžní, konstatuje odborná porota, že úroveň většiny inscenací 
byla velmi vysoká a diváci měli možnost zhlédnout představení, která svou uměleckou kvalitou i významem přesahují 
hranice regionu. Hlavní cenu za nejlepší inscenaci festivalu - Těšíňanka udělila porota inscenaci hry Tomáše Vůjtka 
Slyšení  (Komorní scéna Aréna Ostrava, režie: Ivan Krejčí). 

3.2 Představení

Představení může být umělecká nebo i artistická produkce - např. koncert, divadelní inscenace, estráda, operní 
inscenace, show apod. 

Koncerty

Jazzklub na Střelnici byl každý pátek v roce 2015 otevřený všem hudebním žánrům – slyšeli jsme rockové riffy, 
jazzové standardy i popové melodie. Někdy jsme tančili podle toho, co diktoval DJ, jindy jsme se vlnili v rytmu živé 
kapely. Přetékající bar byl vždy samozřejmostí a dobrá společnost a zábava byla zaručena. Podařilo se nám 
uspořádat celkem 20 koncertů. Mezi stálice jazzového pódia patřili páni jazzmani z Formace Jazz Q, Silesian Dixie 
Bandu a těšínská talentovaná zpěvačka Petra Fúriková. Mezi nejvydařenější vystoupení řadíme koncert Rockyho 
Leona a melodický koncert nováčků Light & Love v doprovodu písničkářů Voxela a Sebastiana. 
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Prázdniny
červenec – srpen 2015

Děti v našem městě se nenudí ani o prázdninách. Bohatý program připravuje 16 organizací města Český Těšín. 
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 celkem 8 výtvarných workshopů, 
kde se naučily vyrobit vlastní mýdlo, vytvářely se srdíčka z drátků, malovalo se na chodník křídami, malovalo 
se i barvičkami, které se nanáší na papír prsty, zdobily se květináče ubrouskovou technikou, vytvářely se postavičky 
z kolíčků a slepovaly se papírové skládanky.



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. 
Národní divadlo moravskoslezské se sídlem v Ostravě je největším a nejstarším profesionálním divadlem 
v Moravskoslezském kraji a zároveň největší kulturní institucí zřizovanou statutárním městem Ostrava. 
Je nepřehlédnutelným centrem kulturního, duchovního, intelektuálního a společenského života občanů Ostravy 
a širokého okolí. Jako jediné na Moravě má divadlo čtyři umělecké soubory – operu, činohru, balet 
a operetu/muzikál, které hrají pravidelně na dvou stálých scénách: v Divadle Antonína Dvořáka a Divadle Jiřího 
Myrona.
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Pohádkové neděle

K nedělnímu odpoledni vždy patří pěkná pohádka a proto jsme v průběhu roku připravili šest veselých divadelních 
představení. Malí i velcí diváci se setkali s nemotornými broučky v Brouhádce, snažili se poradit dědečkovi z pohádky 
Jak dědeček měnil, až vyměnil, zachraňovali zahradníka v představení O kouzelné řepě a rozplétali záhady 
se Čtyřlístkem v pohádce. Nechyběla ani klasická pohádka Obušku, z pytle ven! a zjistili jsme, že pohádka 
Jak červená Karkulka zachránila vlka je celá naruby.

Zábavné pořady

Součástí programu Střelnice jsou i zábavné pořady, které představují talk show s herci, divadelní představení, 
ale i velké koncerty. Cílem těchto pořadů je přinést divákům nevšední kulturní zážitek, u kterého jsou vtaženi 
do atmosféry, zapomenou na své starosti a setkají se s největšími hvězdami současné populární scény. V roce 2015 byl 
uspořádán koncert Anety Langerové s kapelou a smyčcovým triem v rámci jejího turné k nové desce 
„Na Radosti“, dále jsme nahlédli do soužití dvou milenců v podání Terezy Kostkové a Aleše Hámy v divadelním 
představení „Frankie & Johny“. O nevšední zážitky a veselé historky z natáčení se s námi podělila Eva Holubová 
a Bohumil Klepl a celý rok jsme uzavřeli velkolepým vánočním koncertem svitavsko - pražské kapely Čechomor.



3.3 Společenská setkání

Společenská setkání představují slavnosti s kulturním programem, oslavy významných události, kulturní akce s volnou 
zábavou pro zvané, veselá a družná posezení. Jedná se především o akce spojené s konzumací – např. večeře, 
koktejly, rauty, párty, matiné, banket, recepce.

VI. Městský ples na Střelnici
17. 1. 2015

Více než 300 hostů se přišlo bavit a tancovat na šestý Městský ples na Střelnici, který se konal v sobotu 17. ledna a nesl 
se v duchu ledového království. Ples zahájil starosta města Vít Slováček spolu s ředitelkou Kulturního a společenského 
střediska „Střelnice” Sabinou Stiller. K tanci a poslechu po celý večer hrál Five Stars Band, který se na pódiu střídal 
s kapelou Kroky Michala Davida. Program zpestřily orientální tanečnice a taneční pár Tereza Bogaczová a Michal 
Kozub. Hvězdou večera a pozvání na ples přijal zpěvák Vašo Patejdl, který rozezpíval celý sál se svými legendárními 
hity. Do varu dostala přítomné publikum oblíbená hudební skupina Legendy se vrací a večerem provázela 
moderátorka Iva Kubelková. Zábava nevázla ani v prostorách Jazzklubu na Střelnici, kde hosté mohli v přímém 
přenosu sledovat všechno dění ve velkém sále na obrazovce, ale také zatančit si na hudbu v podání DJe Bogdana 
Bartnického.
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Mládež a kultura

V roce 2015 bylo pro žáky těšínských základních škol uspořádány čtyři představení s titulem „O Balynce, dobrém 
štěněti“, kterým zaujalo Divadlo Dětí – Karlovarské hudební divadlo. Představení bylo zahrnuto do propagační 
kampaně společnosti EKO-KOM, a.s., takže se děti zábavnou formou poučily, jak správně třídit odpad 
a proč je důležité myslet na životní prostředí.

Cestopisné přednášky

V programu Jazzklubu si v letošním roce našly své místo také cestopisné večery, které jsou pořádány jednou měsíčně. 
S cestovateli, dobrodruhy, fotografy a dobrovolníky jsme procestovali Dánsko, Skotsko, Norsko, Ghanu, Rumunsko, 
USA, Afghánistán, Nepál a Island. 



Hity z kazeťáku

Velké oblibě se těšily nově pořádané taneční večírky v Jazzklubu na Střelnici s názvem „Hity z kazeťáku“. Tématická 
hudební produkce je zacílena na největší hity let nedávno minulých. Zazněly melodie takových interpretů, jako byli 
Bee Gees, Beatles, Boney M, ABBA, Rick Astley, Village people, Smokie nebo z tuzemských Hanka Zagorová, 
Karel Gott, Waldemar Matuška, Dalibor Janda a další. Z novějších pak nechyběli ani DJ Bobo, Haddaway, Roxette 
nebo třeba Fun Factory a to je jen skutečný zlomek z nálože zlatých hitů, které jednoduše neumírají! O jejich správné 
dávkování se každý večer za mixážním pultem staral Jiří Halák (DJ Sonido).Tyto taneční večírky jsou pořádány jednou 
měsíčně.

Těšinská tančírna

Pro milovníky tance, absolventy tanečních kurzů, manželské páry i přátelské dvojice bylo v průběhu roku 2015 
připraveno 6 tanečních večerů pod vedením tanečního mistra Otona Hily a jeho taneční partnerky Hany Legierské. 
Na tanečním parketu měli 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.

Oldies party
18. 4. a 27. 11. 2015

Kulturní a společenské středisko Střelnice se v sobotu 18. 4. 2015 vrátilo zpátky v čase do bouřlivých 20. let. 
To bylo totiž téma Swingující oldies party. Výzdoba sálu, oblečení všech přítomných a dobová hudba v podání 
dvacetičlenného tělesa s názvem Gangsters of Swing Orchestra, to vše vytvořilo dokonalou představu doby zlaté éry 
swingu. O plný parket se postaralo více než 230 účastníků akce.
Druhá letošní oldies party byla inspirována prvním českým filmovým muzikálem Starci na chmelu z roku 1964. 
Kostýmům vévodily puntíky, proužky a montérky a celým večerem zněla hudba 50. - 90. let. 
U obou akcí nechyběla soutěž o nejlepší masku s tématickými cenami. Na programu se podílela taneční skupina 
Externo.

3.4 Výstavy a expozice

Výstava je prezentační forma, během které je prezentována činnost kulturní instituce. Je krátkodobá max. do 2 let 
na jakékoli zpracovatelské téma a jde do hloubky tématu. Expozice je dlouhodobá, tvá déle než 2 roky a je tématicky 
zaměřená na kulturní instituci. Výstavy na Střelnici jsou pořádány průběžně po celý rok a plynule na sebe navazují. 
V galerii Půda bylo se v roce 2015 uskutečnilo celkem 9 výstav, které představily umění malby, sochařství, kresby 
či grafiky začínajících i profesionálních umělců. Mezi nejatraktivnější výstavy patřila připomínka 50. výročí oblíbených 
kreslených postaviček Lolka a Bolka. Zajímavostí se stala výstava voskových figurín s názvem „Zvláštní lidé“ a již 
tradičně velcí i malí návštěvníci přicházeli pro inspiraci na Adventní a vánoční výstavu Blanky Zapletalové, 
která se konala v hudebním salónku.
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3.5 Zájmové aktivity

Zájmové aktivity obsahují pravidelně se opakující činnost kroužků, kurzů, souborů a jiných aktivit vedoucích k rozvíjení 
individuálních potřeb, zájmů a schopností – např. zájmové kroužky, workshopy, soutěžní přebory.

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 a uskutečnil řadu zahraničních zájezdů. Za svou práci získal významná ocenění.

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 Mgr. Magdaléna Fedorowiczová.

Skandál

Taneční skupina Skandál byla založena Kateřinou Michejdovou a Markétou Alföldiovou a čítá 4 členy. Na své konto 
si v roce 2015 stihla připsat několik vystoupení a akcí. Skandál tančí především moderní styly, irské tance, clogging, 
modern dance a show dance.

Křížovkáři a hádankáři

Pod názvem "Hutníček" se v 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.

17

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 Oton Hila s Mgr. Hanou Legierskou a Marek a Renata Swětíkovi.

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. Výuka probíhá 2 x měsíčně (převážně v úterky 
od 16:30 -18:30, ale připravují se i půldenní víkendové workshopy). Lektory fotokroužku jsou Marek Džupin 
a Miroslav Pawelek.



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. 

Mažoretky

Zájmový kroužek mažoretek s názvem „Srdíčko“ pod vedením Mgr. Kateřiny Kubíčkové se v Kulturním 
a společenském středisku „Střelnice“ těší velkému zájmu již třetím 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. 
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Deskové hry

Deskové hry mají řadu výhod. Především boří bariéry. Záleží pouze na logickém myšlení a schopnostech kombinovat 
a předvídat. Deskovky rozvíjejí komunikativní schopnosti, prostorovou představivost a slovní zásobu. Využívají 
se k výuce cizích jazyků, strategie, logiky. Mnohé hry podporují procvičování početních operací i finanční 
gramotnost. Rozhodně se dá říct, že deskovky jsou velmi dobrým prostředkem k rozvoji dětí a mladých lidí. Věková 
kategorie v kroužku je 8 – 12 let. Lektory kroužku jsou Radek Polák a Walter Potyka.

Výtvarný kurz

V březnu se v KaSS „Střelnice“ poprvé konal výtvarný kurz s výtvarným umělcem Józefem Drongem. Kresba lidské 
postavy, figurální kompozice a portrét - to jsou silné stránky umělcovy tvorby, který soustavně rozvíjí svůj talent. 
V obrazech z poslední doby je vidět více syntetické pojetí krajiny, zvlášť zaujme poetičnost obrazů a citlivé užití 
barev. Fascinovaný dětskou poezií ilustruje knížky a časopisy pro děti. Nejednou tvoří kontroverzní kompozice, které 
vyvolávají napětí a překvapení u diváka, ale nikdo nemůže zpochybnit Drongovu formální vizi, jelikož techniku kresby 
perem a tuží zvládl téměř dokonale. O své techniky, rady a inspiraci ke kresbě se Józef Drong podělil s 9 účastníky, 
kteří si vyzkoušeli malbu v interiéru i v plenéru.

Baletní školička

Baletní školička je pohybovým cvičením pro nejmenší tanečnice (5 – 8 let), které se učí správnému držení a koordinaci 
těla a vnímání rytmiky s hudebním doprovodem. Kroužek vede Mgr. Monika Fodorová.
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3.7 Hvězdárna

Za příznivého počasí se dva dny v měsíci koná pozorování noční oblohy pro veřejnost z hvězdárny, která je součástí 
budovy Těšínského divadla. V březnu 2015 bylo nejatraktivnějším úkazem částečné zatmění Slunce, což dokázala 
i rekordní návštěvnost hvězdárny. Pozorování oblohy se v tento den zúčastnila nejen veřejnost, ale i žáci a učitelé 
místních škol.
Termíny veřejných pozorování jsou pravidelně zveřejňovány v Kulturním zpravodaji, na webových stránkách KaSS 
„Střelnice“, ale na základě osobní dohody je možné připravit i mimořádné pozorování. Veřejná pozorování 
připravuje a vede Bc. Martin Podžorný.

3.6 Kino central

V roce 2015 již byla díky plné digitalizaci promítací techniky připravována nabídka filmů v premiérových termínech. 
Zvýšil se počet hracích dnů a to od čtvrtka do neděle. Program kina také pokračoval v oblíbených a navštěvovaných 
programech pro děti Bijásek a Prázdniny s filmem s open-air projekcemi. Navíc bylo doplněno dopolední promítání 
pro seniory se zlevněným vstupným, které kino pořádá jednou za měsíc. Kinosál je využíván také k pronájmu jiným 
institucím a organizacím.
Na konci roku 2015 došlo k rekonstrukci přední fasády kina dle dobových fotografií původního vzhledu budovy 
z dvacátých let dvacátého století.
V celoročním programu promítání filmů si našly své místo i projekce pro děti v rámci jarních a podzimních prázdnin 
s názvem Jarní prázdniny s filmem a Podzimní prázdniny s filmem. Pět jarních a tři podzimní dny se pro děti promítají 
dopoledne v sále Střelnice oblíbené animované i hrané pohádkové příběhy.
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4. Hospodářská činnost Střelnice

Do hospodářské činnosti Střelnice spadají pronájmy, které se dělí na krátkodobé (KP) a dlouhodobé (DP).
Podrobnější dělení je uvedeno v následujících odrážkách a v příloze č.2.

KP: pronájem prostor po dobu max. 72 hodin
DP: pronájem prostor po dobu min. 6. měsíců.
KP1: jedná se o krátkodobý pronájem za 1,-Kč, který schválila Rada města Český Těšín svým usnesením

na základě podání žádosti organizátora.
KP0: bezplatný krátkodobý pronájem stanoven na základě usnesení Rady města Český Těšín 
Dp1: dlouhodobý pronájem schválený Radou města Český Těšín za 1 Kč na jeden rok 

4.1 Kulturního a společenské středisko „Střelnice”

V roce 2015 bylo poskytnuto celkem 226 krátkodobých a 18 dlouhodobých pronájmů na Střelnici. 
Podrobné rozdělení pronájmů na Střelnici lze nalézt v grafu č.3. 

Graf č. 3 počty pronájmů na Střelnici za rok 2015

Graf č. 4 počty pronájmů v kině Central za rok 2015

4.2 Kino Central

V roce 2015 bylo v kině Central poskytnuto celkem 22 krátkodobých pronájmů a 2 dlouhodobé pronájmy v kině 
Central. Podrobné rozdělení pronájmů pro kino Central se nachází v grafu č.4. 



5. Grafický přehled dat kulturního střediska „Střelnice od roku 2012 do roku 2015

V roce 2012 proběhl audit na zvýšení efektivity činnosti KaSS „Střelnice“. Výstupem auditu zrušení třech pracovních 
míst.

V roce 2014 vytvoření pracovního místa promítač, programátor a údržbář v kině Central.

Graf 1
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Příspěvek zřizovatele od roku 2012 má klesající tendenci.



Graf 2

V grafu 2 nejsou zahrnuty zájmové aktivity organizace.
V roce 2012 nastal razantní pokles akcí, a to z důvodu přesunu části hlavní činnosti KaSS „Střelnice“ na Dům dětí 
a mládeže. 

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 2013 došlo ke snížení počtu akcí, a to z důvodu dvou měsíční rekonstrukce celkové elektroinstalace objektu 
kina Central.

V roce 2014 došlo ke snížení počtu akcí, a to z důvodu nečinnosti kina Cental po dobu čtyř měsíců. Důvodem byla 
změna formátu promítání z 35 mm na Digital Cinema Packet.
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V grafu 3 nejsou zahrnuty dlouhodobé pronájmy prostor organizace.

Graf 3



5. Seznam příloh



Příloha č.1- Hlavní činnost

ZÁJMOVÉ AKTIVITY

PS Slezan Z 

Externo Z 

Skandál Z 

Základy pohybového tance Z 

Mažoretky Z 

Deskové hry Z 

Fotokroužek Z 

Křížovkáři Z 

Beskydský přebor Z 

Výtvarný kurz Z 

Taneční kurz – půlkolona a 
závěrečná Z 

Hobby dance Z 

Podzimní workshop pro děti Z 

SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ

Městský ples S 

Oldies party S 

Hity z kazeťáku S 

Těšínská tančírna S 

PŘEDSTAVENÍ

Koncert  P 

Pohádková neděle P 

MaK P 

Zájezd do NDO P 

MDŽ P 

Cestopisné přednášky P 

FESTIVALY

Kino na hranici F 

Soutěž mažoretek F 

Svátek tří bratří F 

Prázdniny s filmem F 

Kruhy umění F 

Prázdniny   F 

Rockování nad Olzou F 

Strašidla na Zámku F 

Fashion day F 

Festival divadel Moravy a 
Slezska F 

Mezinárodní dekáda F 

Jazzový festival F 

Vánoční strom F 

KINO   

Filmy K 

Bijásek K 

Promítání pro školy K 

Open air projekce K 

Pohádkové jarní prázdniny   K 

Podzimní filmové prázdniny K 

VÝSTAVY A EXPOZICE

Výstavy na „Půdě“ V 

Jarní výstava V 

Vánoční výstava V 

HVĚZDÁRNA

Veřejné pozorování oblohy H

Klíčování akcí v hlavní činnosti
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Příloha č.2 Hospodářská činnost organizace

Hospodářská činnost – zahrnuje doplňkovou činnost organizace. Jedná se o pronájem prostor, a to v 
rámci krátkodobých nebo dlouhodobých pronájmů v objektech organizace. 

Klíčování akcí v doplňkové činnosti

krátkodobý pronájem zdarma KP0

usnesení RM města

akce zřizovatele

KRÁTKODOBÉ PRONÁJMY

Krátkodobý pronájem dle 
ceníku KP

DLOUHODOBÉ PRONÁJMY

Dlouhodobý pronájem dle 
ceníku DP

Kancelář 2 

Kancelář 3

Trafika v kině Central

Dlouhodobý pronájem za 1 Kč DP1

Centrum sociálních služeb

Poradna pro náročné životní 
situace

SOS poradna

Svaz Němců

Kroužek DDM

PZKO 
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