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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, 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 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 2020 navštívilo „Střelnici“ (Kulturní a společenské středisko „Střelnice”, kino 

Central a hvězdárnu) 28 034 návštěvníků. Celkové číslo zahrnuje 19 857 návštěvníků v hlavní 
činnosti, kteří navštívili 628 akcí, a  8 177 návštěvníků v hospodářské činnosti, kteří využili 
prostory „Střelnice“ v rámci 110 krátkodobých a dlouhodobých pronájmů. Do hospodářské 
činnosti je započítán odhad dlouhodobých pronájmů, a to celoroční pronájem trafiky Tabák  
(cca 25 000 návštěvníků).

„Kulturní a společenské „Středisko“ Střelnice zahájilo rok 2020 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. Přesně před sto lety bylo město Český 
Těšín založeno, a v souvislosti s tímto jubileem jsme si připravili bohatý program včetně několika 
nově pořádaných akcí. Naše plány nám však zkřížila 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. 

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.“             

#jsmevtomspolu 
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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. 
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Obrázek č. 1 Schéma hlavní činnosti KaSS „Střelnice“

Graf č. 1 Počty navštěvníků v rámci jednotlivých aktivit KaSS „Střelnice“

2.1.  Hlavní činnost organizace 

Hlavní činnost organizace tvoří festivaly, představení, zájmové aktivity, hvězdárna, 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 2020 bylo v hlavní činnosti realizováno celkem 628 kulturních akcí, které navštívilo celkem 19 857 
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.
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2.2.  Hospodářská činnost organizace

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

V roce 2020 bylo realizováno celkem 110 pronájmů, jichž se zúčastnilo 8 177 osob (toto číslo nezahrnuje 
počet osob, které navštívily trafiku Tabák a Turistické informační centrum Český Těšín, jelikož počet byl odhadem  
stanoven na 25 000). 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.
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Obrázek č. 2 Schéma doplňkové činnosti KaSS „Střelnice“

Graf č. 2 Počty navštěvníků v rámci jednotlivých činností KaSS „Střelnice“ 
*uvedený počet návštěvníků je stanoven odhadem - jedná se o návštěvnost Turistického informačího centra Č. T. a trafiky Tabák
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3.  Hlavní činnost KaSS „Střelnice“

V roce 2020 proběhlo v hlavní činnosti „Střelnice“ celkem 374 kulturních akcí, včetmě filmových projekcí  
a 254 setkání návštěvníků zájmových činností. Graf č. 3 poskytuje přehled kulturních akcí za rok 2020.

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.

3.1.1.  Festivaly organizované KaSS „Střelnice“

Novoroční ohňostroj

1. 1. 2020

Každoroční přivítání nového roku patří velkolepému ohňostroji, který se konal první den roku 2020  
ve večerních hodinách na břehu řeky Olše.

Graf č. 3  Přehled kulturních akcí za rok 2020

Prázdniny s filmem - Letní kino

19. 6. - 28. 8. 2020

V letních měsících proběhl již 14. ročník festivalu Prázdniny s filmem. Přes všechna omezení bylo připraveno 
11 open-air projekcí, kterých se zúčastnilo celkem 351 diváků.
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Ahoj léto :-)

5. 9. 2020

Stoleté výročí města Český Těšín jsme společně oslavili mimořádnou akcí „Ahoj léto :-)“. Program zahájila 
electropopová kapela Světlo, následovala poprocková kapela Střepy a také českotěšínská kapela Izabel v čele  
se zpěvačkou Izabelou Škutovou. V podvečer to na pódiu rozjela liberecká hudební kapela Atmo Music, zpěvák  
Pavel Callta a celou akci zakončil Sebastian. Nechyběl ani doprovodný program pro nejmenší. Po celou dobu  
programu byl pro návštěvníky připraven bohatý stánkový prodej občerstvení, vína, burčáku a ostatních nápojů. 

Burčákobraní

4. 9. 2020

Poprvé pod naší taktovkou proběhla v září tohoto roku akce „Burčákobraní“. Počasí nám přálo a na náměstí  
v tento den zavládla skvělá atmosféra. Připraven byl bohatý hudební program – vystoupila dechová hudba Vinařinka 
ze Žeravic, heligonkář Janko Grabec, dechový orchestr Jablunkovanka či gorolská kapela Nowina. 

V podvečer se náměstím rozezněl koncert temperamentní zpěvačky a moderátorky Heidi Janků a její nové 
kapely HeidiBand. Na místě byl k dispozici stánkový prodej pochutin i nápojů, víno a burčák dodávalo Vinařství rodu 
Pazderků z Mikulova, Vinařství Pavel & Radim Stávkovi z Němčiček a Vinařství Žůrek ze Žeravic. 

Mini EwaFest

19. 9. 2020

Tradičně na podzim se koná hudební festival a mezinárodní setkání fanoušků Ewy Farne, letos by to bylo již 
potřetí. Vzhledem k vládním nařízením se však v kině Central konala pouze talkshow se zpěvačkou. 
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3.1.2.  Festivaly realizované ve spolupráci:

3.1.3.  Festivaly, kde „Střelnice“ je spoluorganizátorem:

3.2.  Představení

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

Prázdniny 2020 - Tvořivé dopoledne

7. 7. - 30. 7. 2020

Děti se v našem městě nenudí ani o prázdninách. Pod názvem Prázdniny 2020 připravuje 16 organizací 
města Český Těšín bohatý program a letos byl uspořádán již 18. 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 celého července 16 workshopů, kde se lepilo, malovalo, tvořilo 
a vyrábělo.

Filmová přehlídka Kino na hranici - ONLINE

23. 11. – 29. 11. 2020

Mezinárodní filmová přehlídka Kino na Hranici si za léta svého konání našla spoustu fanoušků, kteří neváhají 
dojet i stovky kilometrů. Ale ani tak nebyl 22. ročník sázka na jistotu. Festival se nekonal ani v tradičním květnovém 
termínu, ani v náhradním srpnovém. Nakonec byl, po dohodě s polskými spoluorganizátory, vybrán termín v listopadu. 
Také formát byl nový. Festival se poprvé za celou historii konal online. I tak bylo pro diváky připraveno 65 filmových 
projekcí, následovaných besedami s režiséry a herci, nebo třeba doprovodný program Literatura na hranici.

Česko zpívá koledy 

9. 12. 2020

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.  
V roce 2020 se v Českém Těšíně konal třetí ročník této akce, tentokrát však v online formě, kdy jsme si mohli všichni 
společně zazpívat v pohodlí a bezpečí domova za doprovodu kapely Čechomor. 

Pochování basy 2020

25. 2. 2020

Plesová sezóna na Těšínském Slezsku tradičně končí pochováním basy. Kromě skvělé zábavy je to  
místo, kde je možnost setkat se s hudebníky z celého okolí. Pochování basy tentokrát vyšlo na 25. února 2020. 
V 18:00 hodin byla vysloužena mše Kazka Urbasia v kostele Marie Magdaleny v Cieszyně. A poté se již  
zábava přenesla do pivovaru Browar v Cieszynie, kde od 19:00 hodin hrála kapela Torka a Przyjaciele.  
Na ostatkovém plese se dodržuje zvyk zvaný pochování basy. Těsně před půlnoci veškerá hudba utichá a basa 
bez strun je symbolicky položena do provizorní máry. Ve smutečním průvodu je basa vynesena ze sálu a muzikanty  
byla pochována na Zámeckém vrchu pod Piastovskou věží. 

Pohádkové neděle

K nedělnímu odpoledni vždy patří pěkná pohádka, a u dětí patří k velké oblibě. Přes snahu dětem zpříjemnit 
těžkou dobu, která z důvodu nemoci Covid 19 nastala, se bohužel z plánovaných pohádek uskutečnila pouze jedna, 
a to Maková panenka a motýl Emanuel.

Cestopisné přednášky

V programu Jazzklubu i na velkém sále Kulturního a společenského střediska „Střelnice“ si opět našly své  
místo také cestopisné večery. S cestovateli, dobrodruhy a fotografy jsme v roce 2020 procestovali Evropu, Indii  
a Kyrgysztán. O svých zážitcích z cest se s námi podělili pan Zibura, Čížek, Szabo a paní Machalová.
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Koncerty + Hity z kazeťáku

Od března do června a od září do prosince je každý rok naplánovaný bohatý program v našem Jazzklubu  
na „Střelnici“. Koncerty různých žánrů, kapely z různých míst republiky. I v roce 2020 byly obsazeny všechny termíny 
pátečních koncertů, ale bohužel přes restrikce vlády z důvodu nemoci Covid 19 došlo k uzavření klubu. 

V červnu vysvitlo nejen létem posílené slunce, ale také naděje, že budeme moci plně obnovit naši  
činnost. Bohužel situace v našem kraji nebyla příznivá, a tak stále platila přísná opatření – omezení počtu účastníků  
kulturně-společenských akcí a striktní hygienické podmínky.

I přes patrné omezení naší činnosti se zrodil nápad k vytvoření nové akce Léto na Střelnici, kde si diváci mohli 
každou sobotu užít koncert pod širou oblohou v našem areálu KaSS „Střelnice“. Vybírali jsme kapely různých žánrů 
tak, abychom vyhověli vkusu našim příznivcům, ale také abychom nerušili obyvatele v blízkém okolí. Navštívily nás 
kapely O.S.G., Chasing Eagles, Coffee & Muffin, Druhá náhoda, Silesian Dixie Band, Chickaletta, Tři Vykřičníky, 
Blaf a pinDUR.  Z důvodu nepřízně počasí se nám nepodařilo uskutečnit plánované koncerty kapel Noemiracles, 
Cafe ´80 či Valerie Lynn.

Zhruba od poloviny září se situace postupně zlepšovala, a tak se začaly se otevírat kluby, tedy i náš Jazzklub 
na „Střelnici“. Uskutečnil se koncert těšínské jazzové kapely Silesian Dixie Band a jeden dvojkoncert kapel  
Visací zámek Revirvál a Backfliping Dog, následně byl klub z důvodu nařízení vlády opět uzavřen, a to až do konce 
roku 2020.

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 2020 
navštívili diváci tato představení: RUSALKA, WEST SIDE STORY, COPPÉLIA.

Dovážená kultura

Pro veřejnost jsme v roce 2020 připravili několik humorných představení. Příznivci nezaměnitelného humoru 
Zdeňka Izera se mohli přijít pobavit na představení s názvem „Na plný coole“, dále se českotěšínskému publiku  
představila v novém složení velmi populární česká stand up comedy show „Na Stojáka“ a módní návrhář  
Osmani Laffita nás v originální talkshow „Kafe u Osmanyho“ nechal nakouknout pod sukni módního průmyslu. V říjnu 
k nám zavítala herecká legenda Jaromír Hanzlík se svou talkshow „Úsměvy Jaromíra Hanzlíka“. Diváci měli unikátní  
příležitost se osobně setkat s tímto legendárním hercem a dozvědět se mnoho zajímavostí z jeho padesátileté cesty 
hereckým životem. Představení se těšilo velkému úspěchu u všech milovníků české kinematografie. 
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3.3.  Společenská setkání

Společenská setkání představují slavnosti s kulturním programem, oslavy významných událostí, 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.

XI. Městský ples na „Střelnici“

11. 1. 2020

Více než 300 hostů se přišlo bavit a tancovat na jedenáctý Městský ples na Střelnici, který se konal v sobotu  
11. ledna a nesl se ve stylu „100. let výročí města Český Těšín“. Ples zahájila starostka města Gabriela Hřebáčková 
spolu s ředitelkou Kulturního a společenského střediska „Střelnice“ Sabinou Stiller. Program byl zahájen polonézou 
vystoupením souboru písní a tanců Suszanie. K tanci a poslechu po celý večer hrál Five Stars Band. Hvězdou  
večera a pozvání na ples přijal Tomáš Klus, který rozvášnil a roztancoval celý sál. Večerem provázel OSTŘÍLENÝ  
moderátor Petr Šiška. Zábava nevázla ani v prostorách Jazzklubu na „Střelnici“, kde hosté mohli v přímém  
přenosu, sledovat všechno dění ve velkém sále na projekční televizi, ale také zatančit si na hudbu v podání  
DJ Romana Grygara. 

Benefiční koncert POD TĚŠÍNSKÝM NEBEM

11. 9. 2020

V letošním roce jsme pořádali s městem Český Těšín na českotěšínském náměstí mimořádně Benefiční  
koncert POD TĚŠÍNSKÝM NEBEM. Touto akcí město chtělo poděkovat všem, kteří bojovali s pandemií v první linii. 
Programem nás provedl známý herec a moderátor Miroslav Etzler. Na pódiu vystoupili známí interpreti a kapely. 
Hlavní program patřil Anně K, Richardovi Mullerovi, Aničce Slováčkové a mnoha dalším. V kině Central proběhla 
premiéra filmového přestavení „Ženská pomsta“. 
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Těšínská tančírna

Pro milovníky tance, absolventy tanečních kurzů, manželské páry i přátelské dvojice bylo v průběhu roku 
2020 připraveno 7 tanečních večerů, z toho uskutečněny byly jenom tři. Těšínská tančírna probíhá pod vedením  
tanečního mistra Otona Hily a jeho taneční partnerky Hany Legierské. Na tanečním parketu měly 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“.

Dobový jarmark – Staré dobré časy

12. 9. 2020

Tato akce se nesla v historickém duchu starých dobrých časů. Zahájení proběhlo slavnostní ceremonií  
na počest 100. výročí města Český Těšín, kterou zahájila starostka města. Měli jsme jedinečnou možnost vidět  
přijíždět prezidenta Wilsona, kabaret starého mocnářství, spolek elegantních dam a přehlídku klobouků za první 
republiky, pouliční divadelní představení „Bojovali jsme za císaře“, spanilou jízdu pana Feldvébla a mnoho dalších. 

3.4.  Výstavy a expozice

V galerii Půda se v roce 2020 uskutečnily 2 umělecké projekty.

Výstavu „Porce“ připravili studenti ateliéru Malba 1 Fakulty umění Ostravské univerzity. Pod vedením  
pedagogů Daniela Balabána, Václava Rodka a Iva Sumce vzniká osobitá výpověď nastupující generace malířů  
a malířek. Výpověď především osobní, podniknutá v touze po komunikaci. Jako něco, co stojí za to vizualizovat 
nebo spíše výtvarně naznačit. Snaha říci: „Toto je pro mě důležité, toto mě trápí, tomuto nerozumím, ale je to dosti 
zajímavé…“. Výpovědí může být i malba samotná, dobrodružství tvorby, hledání a kombinace výtvarných prostředků 
a starých i nových jazyků. A tak tu máme například mentální mapu, vizualizaci posttraumatických zážitků, hledání 
ženského jazyka a obraznosti, problematiku ega a jeho stínu, vzpomínku na hospodářství nedaleko od Moskvy, sny 
a opět sny, šepoty a výkřiky a mnohé další porce a podporce, které dohromady tvoří proporci mentálního nastavení 
odvážných hledačů a hledaček, zatím svobodné enklávy v našem až příliš racionálním prostředí.

Druhá výstava s názvem „Subjektivně“ je kolektivní výstava fotografií členů Silesian photo art group (SPAG). 
SPAG je nezávislá skupina fotografů pocházejících ze Slezska. V roce 2015 je vytvořila čtveřice přátel bydlících 
v České republice, Německu a Polsku. Mimo společných kořenů je spojuje záliba ve fotografování, také chuť  
spolupracovat a poznávat nové směry kreativní práce s fotografií.

Další výstavy bylo možné během roku zhlédnout i na chodbách Střelnice, např. fotografie účastníků  
fotokroužku při KaSS „Střelnice“ a v hudebním salonku byla výstava leteckých fotografií v rámci 100 let založení 
města Český Těšín pohledů Českého Těšína, kterou nám zapůjčilo Město Český Těšín.
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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 sbor Slezan

Výroční sezóna Pěveckého sboru Slezan 

V roce 1945 vznikl v poválečném Českém Těšíně smíšený pěvecký soubor Slezan a to při Slezské  
matici osvěty lidové. Už tehdy vznikal na tradici prvorepublikového pěveckého sboru „Před Těšínem“. Tento smíšený  
pěvecký sbor se nezapomenutelně zapsal do tehdejšího života a je jeho součástí dodnes, neuvěřitelných 75 let. 

Mezi nejvýraznější dirigentské osobnosti tohoto sboru patřil bezesporu pan Pavel Rusek, který řídil sbor 
od roku 1954 – 1996. V roce 1966 zakládá Těšínský vokální festival, který je pořádán do dnes, a od roku 2015 
nese jméno právě po panu Pavlu Ruskovi. Druhým nejdéle působícím sbormistrem byl pan Petr Jonszta, který se  
sboru věnoval v letech 2002 – 2018. V roce 2018 se pak práce ujímá Kamila Kurníková, která sbor vede dosud za  
klavírního doprovodu paní Jarmily Žilkové. 

V roce 1970 čítá soubor už okolo 100 členů a kvůli operativnosti a širokému záběru činnosti se rozděluje 
na Pěvecký sbor Slezan a Folklórní soubor Slezan, který je dnes znám pro svou taneční a lidovou tvorbu, jenž 
slaví úspěchy v celém světě. Pěvecký sbor pak pokračoval ve své ryze sborové linii a pracuje na repertoáru,  
který dnes čítá téměř 400 skladeb – od lidových skladeb až po díla klasická či současnou vážnou tvorbu. Sbor se  
v minulosti zúčastnil několika zahraničních i domácích festivalů, získal mnoho ocenění, a pravidelně zpíval  
o vánočních svátcích Českou mši vánoční Jana Jakuby Ryby. V roce 2019 se sbor zúčastnil zahraničního festivalu MRF 
Lago di Garga Music festival, odkud si přivezl stříbrné pásmo. Dnes má tento soubor 56 zpěváků z Těšína a blízkého  
okolí, a nejen to. 

Za zpěvem dojíždí lidé téměř z celého kraje. Sbor funguje díky podpoře Kulturního a společenského  
střediska „Střelnice“. A jelikož nejen prací živ je člověk, sbor se setkává i při mnoha jiných než koncertních  
příležitostech. Pravidelně jezdí na soustředění, pořádá mikulášskou či oslavy závěru sezóny, aj. Koncertní sezóna 
2020/2021 je sezónou výroční, sbor v ní oslaví svých 75 let od vzniku. Pro své posluchače připravoval s pílí již od jara 
velký Výroční koncert, který připadal na 16. 10. 2020. Měl se konat v Těšínském divadle a spolu se Slezanem měly 
toto krásné výročí oslavit i spřátelené soubory jako Komorní sbor Slezské univerzity, Folklórní soubor Slezan anebo 
komorní ženský sbor CZKW z Třince. Celé léto bylo věnováno přípravám, zpívalo se až dvakrát týdně, program byl 
bohatý a očekávání veliká. 

Bohužel opatření zakazující kulturní a zejména pěveckou činnost překazila snažení pěveckého sboru.

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. Na jaře proběhly jednodenní workshopy Struktury v akrylu, Figurální abstrakce a Olejomalba.

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. Lektory fotokroužku jsou Marek Džupin a Miroslav Pawelek.  
V roce 2020 si účastníci mohli vyzkoušet fotit v ateliéru, na koncertě, jarní krajinu, západ slunce, noční světla,  
podvečerní město, architekturu a západ slunce. V rámci výletů do přírody si účastníci vyzkoušeli také fotit vodu, 
světelné pruhy nebo večerní město.
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Mažoretky Srdíčko

Zájmový kroužek mažoretek s názvem „Srdíčko“, který vede lektorka Ani Mlak se v Kulturním a společenském  
středisku „Střelnice“ těší velkému zájmu již osmým 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.

Latino Fit

Velmi úspěšná zájmová aktivita určená především pro ženy se těší v Kulturním a společenské středisku  
„Střelnice“ velké oblibě. Pod vedením taneční lektorky Renaty Swětíkové, která dává těmto kurzům patřičný drive  
a energii a dokáže tak rozproudit v každé ženě nadšení a vášeň pro tanec.

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 pro zdravá záda

Jedná se o jednoduché cvičení, které má sloužit jako prevence bolesti zad a dalších obtíží spjatých  
s onemocněním páteře. Příčinou těchto bolestí bývá často nesprávné držení těla, málo pohybu a vysoké  
BMI, přetěžování, špatné pohyby či stereotypy. Během kurzu se zájemci naučili správnému držení těla, pocítili úlevu 
od úporné bolesti a zvýšili pevnost a pružnost zad. Kurz JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA probíhal od druhé poloviny roku 
a vedla jej lektorka Mgr. Barbora Heczková.

Dopolední power jóga

Power jóga spojuje klasickou jógu s moderními aerobními prvky; posiluje a zpevňuje tělo, učí stabilitě  
a správnému dýchání, odbourává stres. Kurz DOPOLEDNÍ POWER JÓGA vedla lektorka Mgr. Barbora Heczková.

Jóga s Andreou

Jóga je vhodná pro každého, kdo si potřebuje odpočinout od každodenního shonu, načerpat novou  
energii a sílu, posílit své tělo a uvolnit svou mysl. Dlouhodobé praktikování jógy vede k harmonizaci těla i mysli,  
k poznání sebe samého. Zájmovou aktivitu JÓGA S ANDREOU vedla dvakrát týdně lektorka Bc. Andrea Branná.

Pilates

Tento cvičební sytém se soustřeďuje na zpevnění těla se zvláštním zřetelem na samotný střed těla  
(tzv. jádro), obnovuje správné držení těla, odstraňuje svalové dysbalance, učí správnému dýchání, spojuje tělo  
a mysl. Správně prováděné cvičení zpevňuje zádové, břišní a hýžďové svalstvo, rozvíjí sílu, přispívá k vyšší  
flexibilitě, zlepšuje rovnováhu, koordinaci a snižuje stres. Zájmovou aktivitu PILATES vedla lektorka Bc. Michaela 
Sutorý. 

TS 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.
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Baletní studio

Baletní studio je pohybovým cvičením pro nejmenší tanečnice (5–8 let), které se učí správnému držení  
a koordinaci těla a vnímání rytmiky s hudebním doprovodem. Kroužek vedený lektorkou MgA. Gabrielou Klusákovou. 

Muzikálový tanec

Muzikálový tanec je pohybovým cvičení pro děti, který nacvičuje choreografie přizpůsobené moderním  
tanečním stylům vycházejícím ze známých muzikálů na hudebním podkladu populárních skladeb. Kroužek vede 
MgA. Gabriela Klusáková. 

Křížovkáři a hádankáři

Pod názvem „Hutníček“ se na Střelnice schází 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.

3.6.  LIVE STREAM

Nápad na projekt ŽIVÝCH PŘENOSŮ (neboli LIVE STREAMINGu), vznikl 30. 3. 2020 v Kulturním  
a společenském středisku „Střelnice“ a jeho realizace nastala takřka okamžitě, a to úpravou prostor a tvorbou  
samotného studia, zde u nás na „Střelnici“. Ve své podstatě jde o přenos audiovizuálního záznamu v reálném čase, 
pomocí internetu. 

Myšlenkou LIVE STREAMINGu je zprostředkovat obyvatelům Českého Těšína, alespoň z části, kulturní akce, 
koncerty a zájmové aktivity, které jsou podstatou hlavní činnosti „Střelnice“, a které z důvodu protiepidemiologických 
opatření týkajících se SARS - COVID 19 nemohly být realizovány.



3.7.  KINO CENTRAL

Rok 2020 byl pro kino Central velká zkouška. Z celkem 53 týdnů mohlo promítat jen 30. V lednu  
proběhla výměna integrovaného média bloku Christie IMB-S2 za server Dolby IMS 2000, díky čemuž se životnost  
DCI technologie v kině výrazně prodloužila. Kino tak stále může nabízet filmové novinky v hlavních promítacích 
časech a premiérových termínech, promítání pro školní družiny Bijásek, pohádkové středy nebo třeba dopolední 
promítání pro seniory se zlevněným vstupným.

Již sedmým rokem probíhá i promítání na „Střelnici“. Pro děti byla připravena dopolední představení  
s pohádkami za zvýhodněnou cenu. Jarní prázdniny s filmem (17. 2. - 21. 2. 2020), navštívilo přes 160 dětí, Podzimní 
prázdniny s filmem (29. 10. – 30. 10. 2020) musely být kvůli omezením zrušeny.

Speciální promítání jsou připravována podle požadavků místních škol, které navštěvují kino v období  
vysvědčení nebo příjímacích zkoušek, nebo v případech, kdy je nutné zabavit děti mimo školu. Kinosál je  
celoročně využíván také k pronájmu jiným institucím a organizacím. Novinkou jsou valné hromady a shromáždění  
delegátu, při kterých bylo možno, díky velké kapacitě sálu, zajistit dostatečné rozestupy.

V rámci průběžné rekonstrukce budovy kina Central byla zrekonstruována toaleta v patře a kancelář. 

Obrázek č. 3 Schéma činnosti kina CENTRAL

	 	 Výroční	zpráva	2020	„KaSS“	 	 Strana	č.	15      

VYMEZNÍ 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.

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“.

PROMÍTÁNÍ PRO ŠKOLY

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

	 	 Výroční	zpráva	2020	„KaSS“	 	 Strana	č.	16      



Graf č. 4 Počet diváků v kině Central za rok 2020

Komentář ke Grafu č. 4:

• V Grafu č.4 jsou zahrnuty open air projekce, Jarní prázdniny s filmem a Podzimní prázdniny s filmem.

Graf č. 5 Počet představení v kině Central za rok 2020
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3.8.  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 a na webových stránkách 
„Střelnice“, ale na základě osobní dohody je možné připravit i mimořádné pozorování. Veřejná pozorování připravuje 
a vede Bc. Martin Podžorný.

Ke dni 30. 3. 2020 byl ukončen dlouhodobý pronájem prostor hvězdárny v budově Těšínského divadla a tak 
její aktivity již nejsou řazeny do naší hlavní činnosti.
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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 jako „DP1“.

4.1.  Kulturní a společenské středisko „Střelnice”

V roce 2020 bylo realizováno s externími subjekty celkem 102 krátkodobých a 18 dlouhodobých pronájmů 
na „Střelnici“. Podrobné rozdělení pronájmů na „Střelnici“ je uvedeno v Grafu č. 6.

Graf č. 6 Počty pronájmů v Kulturním a společenském středisku „Střelnice” za rok 2020



4.2.  Kino Central 

V roce 2020 bylo v kině Central poskytnuto celkem 8 krátkodobých pronájmů a 2 dlouhodobé pronájmy. 
Podrobné rozdělení pronájmů pro kino Central je uvedeno v Grafu č. 7.

Graf č. 7 Počty pronájmů v kině Central za rok 2020
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Graf č. 8 Vývoj počtu zaměstnanců a příspěvků zřizovatele od roku 2012 do roku 2020 v tis Kč.

Komentář ke Grafu č. 8:

 •  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 veřejnosti. 

 •  V roce 2019 vytvoření pracovního místa koordinační, projektový a programový pracovník   
   a provozně technický pracovník.

5.  Grafický přehled  
   Kulturního a společenského střediska „Střelnice” 2012 - 2020
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Graf č. 9 Počet akcí a návštěvníků v hlavní činnosti od roku 2014 do roku 2020

Komentář ke Grafu č. 9:

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 Cental po dobu čtyř měsíců. Důvodem 
byla změna formátu promítání z 35 mm na Digital Cinema Packet.

Graf č. 10 Počet akcí a návštěvníků v hospodářské činnosti od roku 2014 do roku 2020

Komentář ke Grafu č. 10:

V Grafu č.10 nejsou zahrnuty dlouhodobé pronájmy prostor organizace do roku 2014. Jedná se o tyto akce:
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Klíčování akcí v hlavní činnosti
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Příloha č. 2  Hospodářská činnost organizace

Klíčování akcí v hlavní činnosti
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DLOUHODOBÉ PRONÁJMY
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Stránka 1
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Příloha č. 4 Výkaz zisků a ztrát k 31. 1. 2020

D přílohy je zahrnuta tabulak s přehledem příjmů z reklamních a propagačních služeb
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1.  Slovo úvodem

V období epidemiologické situace Kulturní a společenské středisko „Střelnice“ pravidelně 
přinášelo různorodý program ve formě živých přenosů (neboli live-streamů), které mohla široká 
veřejnost zhlédnout na webových stránkách organizace, YouTube či sociální síti Facebook. 
Nápad na tento projekt vznikl 30. 3. 2020 a jeho realizace nastala takřka okamžitě, a to úpravou 
prostor a tvorbou samotného studia přímo v prostorech „Střelnice“. 

Myšlenkou LIVE STREAMINGu je alespoň z části zprostředkovat veřejnosti kulturní 
akce, koncerty, kurzy a zájmové aktivity, které jsou podstatou hlavní činnosti „Střelnice“, a které 
z důvodu vládních, protiepidemiologických nařízení nemohla organizace realizovat v běžné 
podobě. Kulturní dění bylo tedy dočasně přesunuto na obrazovky chytrých zařízení; veškerý 
pořádaný program mohla veřejnost sledovat z pohodlí a bezpečí domova.   

Live-streamy probíhaly za spolupráce s našimi lektory, kteří lekce zájmových aktivit vedli 
bezplatně.  Na tomto projektu se podílela dále ZŠ a MŠ Kontešinec, Městská knihovna Český 
Těšín, Čítárna a kavárna Avion. Technické zajištění a profesionální služby během natáčení  
live-streamů poskytla agentura BB Group Agency. Projekt proběhl za podpory zřizovatele 
organizace – Město Český Těšín.

Prostřednictvím LIVE-STREAMů byly realizovány tyto zájmové aktivity:
•   LITERÁRNÍ ČTENÍ s Milošem Čížkem a Petrem Pěnkavou,
•   ANGLIČTINA pod vedením Mgr. Karin Bujokové,
•   CVIČENÍ S NIKOL s lektorkou Nikol Fierlovou,
•   JÓGA s lektorkou Bc. Andreou Brannou a Bc. Michaelou Sutorý,
•   TVOŘIVÉ ODPOLEDNE pod vedením Lenky Martinkové a Marty Pindurové,
•   HOBBY DANCE pod vedením Otona Hily a Hany Legierské,
•   EXTERNO s lektorkou Janou Hollou a Petrem Malyjurkem
•   a PILATES s lektorkou Bc. Michaelou Sutorý.
Uskutečnilo se také několik koncertů místních kapel a zpěváků – Adam Bubik, 

Myschak Band, Noemiracles, Valerie Lynn, Seppuka, Sjetý Gumy či pinDUR.
Veškeré live-streamy byly navrženy tak, aby oslovily co nejširší okruh sociálních skupin 

obyvatel Českého Těšína. Mezi cíle tohoto projektu řadíme:
• pozitivně motivovat obyvatele Českého Těšína v nelehké době,
• nedopustit úpadek kulturního dění ve městě,
• účinně oslovovat širokou veřejnost s programovou nabídkou,
• zajišťovat všestranný kulturní program uzpůsobený aktuálním nařízením 

   Vlády České republiky,
• nabízet rodičům a žákům základních škol alternativní způsob zábavy a výuky,
• zprostředkovat sociální skupině seniorů kulturní vyžití a nabídnout tak variantu  

   trávení volného času v bezpečí domova,
• a v neposlední řadě vytvořit a trvale udržet profesionální spolupráci s některými  

   organizacemi v Českém Těšíně.
              

            #jsmevtomspolu

  Live Stream, „KaSS“	 	 	 Strana	č.	3	 	 	 	 	 	



2.  Smysl projektu LIVE STREAM

Projekt LIVE STREAMINGu staví na dvou pilířích, a to na adaptaci kultury a sociální podpoře. 

 • Adaptace kulturních akcí a zajmových aktivit v současné situaci v souladu s nařízením  
   vlády ČR a udržení kulturního rozvoje a tradic města Český Těšín.

 • Sociální podpora a zprostředkování alternativní formy vzdělávání a zábavy pro veřejnost,  
   s ohledem na ohrožené skupiny obyvatel.
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Obrázek č. 1 Schéma adaptace kultury skrze LIVE STREAM

Graf č. 1 Celkový počet zhlédnutí všech streamovaných videí v rámci jednotlivých aktivit Adaptace kultury

2.1.  Adaptace kultury 

Adaptace kultury spočívá v přenesení fragmentů hlavní činnosti organizace do podoby LIVE STREAMU a 
zprostředkování některých zájmových aktivit a koncertů veřejnosti, jejichž průběh byl až do odvolání pozastaven 
nebo zcela zrušen. Schéma adaptace kultury naleznete na Obrázku č. 1. 

V datech od 6. 4. - 29. 5. 2020 bylo v rámci adaptace kultury realizováno celkem 41 LIVE STREAMů, které 
zhlédlo 8 136 diváků na sociálních sítích, YouTube a webu kassct.cz/live-stream. Graf č. 1 zobrazuje počet diváků 
sledujících video alespoň 3 vteřiny, v rámci jednotlivých aktivit v datech od 6. 4. - 31. 12. 2020.  
Klíčování aktivit zařazených do programové nabídky LIVE STREAMů je uvedeno v Příloze č. 1.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1018
749

960

1376

724

3309

Po
če

t z
hl

éd
nu

tí

Aktivity

Jóga

Pilates

Hobby Dance

Externo

Cvičení s Nikol

Koncerty



  Live Stream, „KaSS“	 	 	 	 Strana	č.	5	 	 	 	 	 	

2.2.  Sociální podpora

Do sociální podpory jsou zařazené sociální skupiny, ohrožené či jinak nepříznivě ovlivněné stávající krizovou 
situací a bezpečnostními nařízeními vlády ČR. Podrobnější přehled je uveden na Obrázku č. 2. 

V datech od 6. 4. - 29. 5. 2020 byly v rámci sociální podpory realizovány celkem 11 LIVE STREAMy,  
zaměřené na skupinu žáků základních škol a děti předškolního věku, které shlédlo 984 diváků na sociálních sítích, 
YouTube a webu kassct.cz/live-stream. Graf č. 2 zobrazuje počet diváků sledujících video alespoň 3 vteřiny, v  
rámci jednotlivých aktivit v datech od 6. 4. - 31. 12. 2020. Klíčování aktivit zařazených do programové nabídky  
LIVE STREAMů je uvedeno v Příloze č. 1.

Obrázek č. 2 Schéma sociální podpory skrze LIVE STREAM

Graf č. 2 Celkový počet zhlédnutí všech streamovaných videí v rámci jednotlivých aktivit Sociální podpory
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3.  Přehled realizovaných LIVE STREAMů

V datech od 6. 4. do 29. 5. 2020 bylo realizováno celkem 52 LIVE STREAMů. 

3.1.  STREAMované aktivity

Přehled a popis všech realizovaných LIVE STREAMů.

Angličtina 
 (ve spolupráci)

úterky od 14:00

Alternativní forma výuky anglického jazyka, nejen pro studenty a žáky základních škol. Celkem realizováno  
5 live-streamů.

Literární čtení 
 (ve spolupráci)

pondělky od 17:15

Předčítání knižních románů s historickou tématikou s Milošem Čížkem. Zaměřeno na sociální skupinu seniorů. 
Celkem realizovány 4 live-streamy.
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Cvičení s Nikol

úterky a čtvrtky od 16:00

Aktivní crossfitové cvičení s využitím vlastní váhy pro posílení svalů a pro rýsování a tvarování postavy.  
Celkem realizovány 4 live-streamy.

Jóga

úterky od 17:15

Cvičení pro uvolnění svalů, protažení těla a relax mysli. Celkem realizováno 8 live-streamů.

Tvořivé odpoledne 
 (ve spolupráci)

středy od 14:00

Tvoření pro dětmi předškolního věku a žáky prvního stupně ZŠ. Celkem realizovány 2 live-streamy.
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Externo

středa od 18:15

Trénink a lekce charlestonu s taneční skupinou Externo, pod vedením Jany Hollé a Petra Malyjurka. Celkem 
realizováno 8 live-streamů.

Pilates

čtvrtky od 17:15

Dynamické pohybové cvičení v podobě Jógy, pod vedením Michaely Sutorý. Celkem realizováno  
6 live-streamů.

Hobby Dance

středy od 17:00

Kurz společenského tance s Otonem Hilou a Hanou Legierskou. Celkem realizováno 8 live-streamů.



Páteční koncerty

pátky od 20:00

Páteční koncerty vybraných místních kapel a lokálních umělců. Celkem realizováno 7 live-streamů.
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