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3. Hlavní činnosti STŘELNICE
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3.1.1 Festivaly organizované Střelnicí
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Filmová přehlídka Kino na hranici
28. 4. - 3. 5. 2016

Počet účastníků Kina na hranici každý rok stoupá. Nejinak tomu bylo na 18. ročníku tohoto festivalu. Více než tisíc 
filmových fanoušků bylo možné rozpoznat podle jednotných triček, plátěných tašek a s katalogem filmů v rukách, které 
na 18. ročníku zdobila červená osmnáctka.
Na programu kin se objevily nejnovější polské, české a slovenské filmy, a nechyběl ani maďarský 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 Čankišou a Fallgrap.
Festival se konal současně na šesti místech v Cieszyně a v Českém Těšíně. K promítacím sálům patřilo kino Piast, kino 
Central, Teatr im. A. Mickiewicza a Dom Narodowy, venkovní promítání se konalo u Piastovské věže, koncerty 
probíhaly ve festivalovém klubu na zámeckém vrchu. Plakát akce je uveden v příloze č. 4.

 

Prázdniny
červenec – srpen 2016

Děti v našem městě se nenudí ani o prázdninách. Pod názvem Prázdniny připravuje 16 organizací města Český Těšín 
bohatý program a letos byl uspořádán již 14. 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 celkem 9 výtvarných workshopů, kde se lepilo, malovalo, tvořilo a vyrábělo. Výsledkem 
byly modely papírových aut, malované svícny, malované hrníčky, krásně vybarvené omalovánky, dekorativní lahve, 
veselé vařečky a mnoho dalších originálních výtvorů.
Plakát akce je uveden v příloze č. 7 a 8.



Pohádkové neděle

K nedělnímu odpoledni vždy patří pěkná pohádka a proto jsme v průběhu roku připravili šest veselých divadelních 
představení. Malí i velcí diváci vařili dort s pejskem a kočičkou, rozplétali pohádku tetky Popletky a setkali se známými 
postavičkami Jů a Hele v představení Na kouzelném paloučku. Na podzim na pódiu ožili hlavní hrdinové večerníčku 
Krysáci, ale shlédli jsme i představení s klasickými pohádkami O Smolíčkovi a O napravené princezně.
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3.2 Představení

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

Koncerty

Oblíbené páteční živé koncerty v Jazzklub na Střelnici pokračovaly i v roce 2016 a byly otevřené 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 19 koncertů. Jako stálice našeho klubového pódia opět zářili páni 
jazzmani z Formace Jazz Q a Silesian Dixie Bandu, ale i rockoví mistři RUR Group nebo Všichni CZerti. Mezi 
nejvydařenější vystoupení řadíme koncert české popové zpěvačky Kláry Vytiskové, vystoupení legendární kapely 
Vltava a  elektornický mejdan s Midi Lidi.

Mládež a kultura

V roce 2016 bylo pro žáky těšínských základních škol uspořádány tři představení. Jednalo se o výchovný koncert 
kapely Poutníci, která dětem přiblížila historii country hudby, dále se malí školáčci setkali se známými pohádkovými 
postavami Jů a Hele v divadelním představení Kouzelná pouť a v listopadu se konal další výchovný koncert, tentokrát 
na téma jazzové hudby v rámci Těšínského jazzového festivalu.
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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 všední starosti a setkají se s největšími hvězdami současné populární scény.
V roce 2016 se konala módní přehlídka s následnou taneční párty pod názvem Ladies Night, dále jsme se setkali 
s finalisty pěvecké soutěže SuperStar sourozenci Slepčíkovi, kteří představili vlastní koncertní vystoupení. Zábavnou 
talkshow jsme zažili se slavným českým hercem Miroslavem Donutilem a skvěle jsme se bavili také na koncertě 
zpěvačky a herečky Báry Polákové. Celý rok jsme uzavřeli vánočním koncertem kapely Tomáš Kočko & Orchestr.
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Těšínská tančírna

Pro milovníky tance, absolventy tanečních kurzů, manželské páry i přátelské dvojice bylo v průběhu roku 2016 
připraveno 7 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.



18

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.



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 provrepublikového 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.
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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.

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.

Fotokroužek

Českotěšínský fotokroužek pořádá 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 16,30-18,30hod ale 
připravují se i půldenní víkendové workshopy). Lektory fotokroužku jsou Marek Džupin a Miroslav Pawelek.

Mažoretky Srdíčko

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.

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. 

Škola modelingu

Pilotní projekt Škola modelingu pod vedením Mgr. Kateřiny Kubíčkové vznikl v KaSS „Střelnice v dubnu 2016. Kurz 
nabízí dívkám základní lekce, po jehož absolvování a ukončení by měly získat základy modelingu a umět se v něm 
pohybovat. V rámci kurzu nechybí ani lekce make-upu s profesionální vizážistkou, lekce pózování a držení těla, 
koordinace pohybů před fotoaparátem, nácvik chůze na podpatcích s choreografem, vytvoření portfolia modelky, 
castingy, cvičný pohovor, jak správně reprezentovat, nácvik komunikace s agenturami, a jak si zajistit úspěch na 
castingu.
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Výtvarný kurz

V únoru se na Střelnici podruhé 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 6 účastníky, 
kteří si vyzkoušeli malbu v interiéru i v plenéru.

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.

Jóga

Cvičení jógy pozitivně ovlivňuje tvarování postavy, ale také odbourává stres a napomáhá úplnému zrelaxování. 
Lektorka Kateřina Kubíčková se věnuje stejně začátečníkům i pokročilým, lekce jsou uzpůsobeny oběma variantám, 
zaměřuje se na správné dýchání, pozice, cviky, uvolnění a relaxaci.
Cvičení povzbudí vnitřní klid a zdraví. Výsledkem je navíc krásná postava.

Jóga pro děti

Děti z jógy čerpají mnoho výhod. Zvyšuje se jejich pružnost, síla, koordinace a uvědomění těla. Navíc se zlepšuje 
jejich koncentrace, smysl pro klid a kvalita odpočinku. Praktikování jógy děti spojuje hlouběji s jejich vnitřním já a 
rozvíjí intimní vztah s přírodním světem, který je obklopuje. Jóga v raném věku podporuje sebeuvědomění pomocí 
fyzické aktivity, která není soutěžní. Cvičení vede Mgr. Kateřina Kubíčková.

Taneční škola pro ženy

Na konci roku 2016 otevřeli veřejnosti malou taneční školu pro ženy manželé Swětíkovi, profesionální tanečníci 
standardních i latinskoamerických tanců. Prvních pět lekcí bylo věnováno populárnímu latinskoamerickému tanci 
salsa. Kurz je určen pouze pro ženy.

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.



3.6 Hvězdárna

Za příznivého počasí se dva dny v měsíci koná pozorování noční oblohy pro veřejnost z hvězdárny, která je součástí 
budovy Těšínského divadla. 
Termíny veřejných pozorování jsou pravidelně zveřejňovány v Kulturním zpravodaji, na webových stránkách Střelnice, 
ale na základě osobní dohody je možné připravit i mimořádné pozorování. Veřejná pozorování připravuje a vede 
Bc. Martin Podžorný.

3.7 Kino Central

Také rok 2016 se již nesl díky plné digitalizaci promítací techniky s nejnovější vlnou filmů v premiérových termínech. 
Počet hracích dnů navazuje na loňský rok a to od čtvrtka do neděle. Program kina také pokračuje v oblíbených 
a navštěvovaných programech pro děti Bijásek a letními open-air projekcemi. V letošním roce bylo připraveno celkem 
9 open-air projekcí v areálu KaSS „Střelnice“ (pouze dvě z nich byly z důvodu špatného počasí přesunuta do sálu 
kina Central). 
Kromě velkých letních prázdnin se již třetím rokem promítají oblíbené pohádkové příběhy i v sále KaSS „Střelnice“ 
a to v rámci jarních a podzimních prázdnin s názvem Jarní prázdniny s filmem (29. 2. - 4. 3. 2016) a Podzimní 
prázdniny s filmem (26. - 27. 10. 2016). 
Velmi oblíbenými se stala dopolední promítání pro seniory se zlevněným vstupným, které kino pořádá jednou za 
měsíc.
Kinosál je využíván také k pronájmu jiným institucím a organizacím.
V rámci průběžné rekonstrukce budovy kina Central byla realizována izolace spodního zdiva z čelní strany objektu. 
Dále byly ošetřeny vnitřní omítky v suterénu objektu, jež byly sanovány chemicky proti vodě, které následně 
navazovaly na vyspravení a sanaci železobetonových nosných konstrukcí.
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4. Hospodářská činnost 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 
jako „DP1".

4.1 Kulturní a společenské středisko „Střelnice”

V roce 2016 bylo realizováno s externími subjekty celkem 224 krátkodobých a 18 dlouhodobých pronájmů na 
Střelnici. Podrobné rozdělení pronájmů na Střelnici je uvedeno v Grafu č. 7. 
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Příloha č. 1 Hlavní činnost

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

Klíčování akcí v hospodářské činnosti
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Příloha č. 3 Plakát - „Olza Music Show”



Příloha č. 4 Plakát - Filmová přehlídka „Kino na hranici”



Příloha č. 5 Plakát - „Mezinárodní soutež mažoretek”



Příloha č. 6 Plakát - „Svátek tří bratří”



Příloha č. 7 Plakát - „Prázdniny” (městský festival pořádáný DDM), červenec



Příloha č. 8 Plakát - „Prázdniny” (městský festival pořádáný DDM), srpen



Příloha č. 9 Plakát - „Prázdniny s filmem” Červenec 2016



Příloha č. 10 Plakát - „Prázdniny s filmem” Srpen 2016



Příloha č. 11 Plakát - „Kruhy umění”



Příloha č. 12 Plakát - „Rockování nad Olzou”



Příloha č. 13 Plakát - „Strašidla na Zámku”



Příloha č. 14 Plakát - „Ladies night”



Příloha č. 15 Plakát - „Dekáda varhanní, komorní hudby a sborového zpěvu”



Příloha č. 16 Plakát - „Těšínský Jazzový festival”



Příloha č. 17 Plakát - „Vánoční strom”
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