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1. Základní údaje 

 
Název organizace:  SAK Studénka, příspěvková organizace 
Právní forma:  příspěvková organizace 
Sídlo organizace:  Budovatelská 770, 742 13 Studénka 
IČ:    66183561 
DIČ:     CZ66183561 
Obchodní rejstřík:     Krajský soud v Ostravě, oddíl Pr, vložka č. 875 
Statutární orgán:   Ing. Michal Krumpoch 
Internet:   www. sak-studenka.cz 
E-mail:   sak@sak-studenka.cz 
Telefon:   +420 774 700 543 
 
Zřizovatel:   město Studénka 
Právní forma:  Územně správní celek 
IČ:    00298441 
DIČ:     CZ00298441 
Starosta:   Ladislav Honusek 
Internet:   www.mesto-studenka.cz 
E-mail:   starosta@mesto-studenka.cz 
Telefon:   +420 556 402 330 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mesto-studenka.cz/
mailto:starosta@mesto-studenka.cz
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2. Charakteristika organizace 
 
Společnost SAK Studénka, příspěvková organizace ve své působnosti přímo 
navazuje na organizaci Městské kulturní středisko, příspěvková organizace a dále 
převzala činnosti, které do této doby vykonávala společnost Sportovní areály 
Studénka s.r.o. Od 01.07.2012 provozuje organizace na území Studénky městská 
sportovní zařízení - zimní stadion, areál bývalého městského koupaliště (v létě 
sloužící  jako volnočasový areál), sportovní centrum, jehož součástí je bazén (17 x 
5 m), brouzdaliště, vířivá vana pro čtyři osoby, sauna, bowling (dvě dráhy), 
solárium a areál minigolfu. Spektrum nabízených služeb rovněž zahrnuje 
ubytování pro 35 osob a možnost občerstvení ve sportovním centru. Nově na 
základě nájemní smlouvy zajišťuje také provoz tenisových kurtů v areálu letního 
stadiónu.  
V oblasti kultury jsou hlavními úkoly organizace zabezpečování kulturně 
společenského dění na území Studénky, provoz a vysílání studia lokální televize 
Odra, vydávání zpravodaje, provoz dvou knihoven, klubu pro mladé a unikátního 
Vagonářského muzea v prostorách zámku.  V rámci kultury dále podporuje 
tamburašský orchestr a Mažoretky Petra. Během roku organizuje různé kurzy, 
výstavy a přednášky. Mezi nejvýznamnější patří kurzy pro zdraví, kurz 
orientálního tance, bubnování a kalanetiky. 
Na základě požadavku zřizovatele organizují i další společenské akce jako 
městský ples, Den města, Vánoční trhy a další. 
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3. Personální obsazení 

 
 
Ing. Michal Krumpoch 
ředitel SAK Studénka, příspěvková organizace 
email:  krumpoch@sak-studenka.cz  
 
Úsek kultury: 
 
Ivetta Vavrošová 
zástupce ředitele pro kulturu, redaktor TV Odra, dramaturg kulturních pořadů, 
pronájmy 
e-mail: vavrosova@sak-studenka.cz  
 
Alena Podstavková 
předprodej, pokladna, účetní agenda 
e-mail: podstavkova@sak-studenka.cz 
 
Petr Libosvár 
vedoucí studia TV Odra, redaktor TV Odra 
e-mail: libosvar@tvodra.cz 
 
Petr Hradský 
redaktor TV Odra, moderátor zpráv 
e-mail: hradsky@tvodra.cz 
 
Adam Gres,  
zpravodaj, internetové stránky, redaktor TV Odra 
e-mail: gres@tvodra.cz 
 
Hana Bajnarová 
vedoucí knihovny 
e-mail: bajnarova@sak-studenka.cz 
 
Ludmila Goldová 
knihovnice 
e-mail: knihovna@sak-studenka.cz 
 
Mgr. Dagmar Válková 
knihovnice 
e-mail: knihovna@sak-studenka.cz 
 
RSDr. Martin Šmída 
vedoucí Vagonářského muzea 
e-mail: muzeum@sak-studenka.cz 
 

mailto:krumpoch@sak-studenka.cz
mailto:vavrosova@sak-studenka.cz
mailto:libosvar@tvodra.cz
mailto:knihovna@sak-studenka.cz
mailto:knihovna@sak-studenka.cz
mailto:muzeum@sak-studenka.cz
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Lucie Langerová 
kulturní referent 

- mateřská dovolená 
 
Zdeňka Velčovská 
úklidové práce 
 
 
Úsek sportu: 
 
Ladislav Honusek 
uvolněná funkce 
 
Radek Pobořil 
zástupce ředitele pro sport, vedoucí sportovního zařízení 
e-mail: poboril@sak-studenka.cz 
 
Lenka Bartošová 
účetní 

- mateřská dovolená 
 
Lucie Novická 
provozní restauračního a sportovního zařízení 
e-mail: novicka@ sak-studenka.cz 
 
Rostislav Beseda 
vedoucí strojník 
e-mail: beseda@sak-studenka.cz 
 
Petr Satek 
strojník, ledař 
 
Libor Sedlák 
vrátný 
 
Oldřich Lipnický 
vrátný 
 
Dana Dubjuková 
recepční a obsluha 
 
Božena Ondrušková 
úklidové práce 
 

mailto:poboril@sak-studenka.cz
mailto:beseda@sak-studenka.cz
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4. Kultura 
Ivetta Vavrošová 

 

Kulturní středisko 
 
Kulturní středisko zajišťuje a připravuje každý rok kulturní programy pro 
všechny věkové skupiny občanů Studénky. V roce 2012 uspořádalo cca 117 
kulturních akcí (z toho 31 akcí kulturních, 31 akcí v klubu Peklo a 51 akcí 
v knihovně), kterých se zúčastnilo okolo 10 500 návštěvníků. Programová skladba 
byla tvořena tak, aby si z nabídky vybral každý občan města Studénky. Kromě 
agenturních pořadů se pracovníci dramaturgicky podíleli na vlastních pořadech.  
Velmi oblíbenými akcemi u veřejnosti jsou pravidelná pohádková nedělní 
odpoledne pro celou rodinu, dále maškarní ples pro děti s programem nebo 
mikulášské pohádkové odpoledne. Výhodným pro organizaci a milým 
představením pro děti byla Michalova Brnkačka umělecké agentury 
Pragokoncert, která si u nás zaplatila pronájem sálu.  
Mezi oblíbené a hojně navštěvované pořady patří bezesporu profesionální 
divadla. Každým rokem nabízíme divákovi zajímavé divadelní inscenace s našimi 
předními herci. V roce 2012 jsme přivítali Divadelní společnost Háta s úspěšnou 
inscenací SVĚTÁCI. 
V loňském roce u nás vystoupilo několik profesionálních umělců (Pavel Novák jr., 
Bokomara, Pavlína Jíšová, Vlasta Redl, Eva a Vašek, David Matiolli, Rock&Roll 
Band Marcela Woodmana, Mahulena Bočanová, Ivana Adrlová, Yveta Simonová, 
a další). 
Dramaturgicky jsme se podíleli i na vlastních pořadech. Mezi ně patří tradiční 
koncert tamburašského orchestru, městský ples, Balkánské dny kultury, Den 
města, Festival elektronické hudby, Studénka fest, Večer plný módy, Karnevalové 
ukončení léta, rozsvícení vánočních stromů, Setkání u cimbálu. 
Pokračovala i Satirická Studénka. V pořadu Komici s. r. o. se divákům představili 
Miloš Knor, Lukáš Pavlásek a Josef Polášek. Festival elektronické hudby se 
tentokráte konal v komornějším prostředí, a to přímo na jevišti Dělnického 
domu. 
Oblíbenou akcí loňského roku se pro starší generaci staly večery pro seniory. Ve 
spolupráci s týmem DJ Paula Doctora zveme do programu zajímavé hosty           
(Y. Simonová, cimbálová muzika Valašský vojvoda z Kozlovic). V letních měsících 
k nám zavítal Kinematograf bratří Čadíků, který po čtyři dny před sportovním 
centrem přilákal na české filmy okolo 600 diváků. 
Mezi organizačně náročné akce patřily Balkánské dny kultury, Mezinárodní 
festival dechových orchestrů Studénka-Jistebník a tradiční Večer plný módy. 
V městské knihovně se během roku uskutečnila řada zajímavých přednášek, 
výstav, besed a kurzů, které jsou pravidelně navštěvovány nejen studéneckými 
občany. Ve spolupráci s Moravskoslezským krajem se poprvé ve Studénce 
uskutečnila prezentační akce industriální atraktivity s názvem Fajne léto s 
ochutnávkami místních specialit a za doprovodu cimbálovky, Železného Zekona a 
studénecké kapely Below The Mark. 
Závěrem bych ráda poděkovala všem, kteří se na organizaci kulturních akcí 
podíleli a návštěvníkům za jejich přízeň. 
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Klub PEKLO 
Filip Nekola 

 
 

Klub Peklo neprošel v roce 2012 žádnou výraznou změnou, v průběhu roku jsme 
pokračovali v nastaveném trendu z předchozích let. Program klubu byl i nadále 
tvořen především pro teenagery a mladé obyvatele Studénky a okolí. 
Rok 2012 byl v zimě odstartován tanečními večery v rytmu 80. a 90. let, které 
byly tematicky doplněny o živá vystoupení místních DJs. Ti se v průběhu ledna – 
července představili v klubu Peklo hned několikrát a dokázali, že jsou to 
především oni, kdo místní mladé obyvatele zajímá nejvíc. Mezi vrcholy jarní části 
roku patřily kromě zmíněných tanečních akcí především živé rockové koncerty 
domácích kapel The Truth Is Out There, kteří zaznamenali rekordní návštěvnost, 
a Below The Mark, jenž zaostal jen o pár platících návštěvníků. Začátkem léta pak 
program klubu Peklo zakončilo společné vystoupení všech aktivních 
studéneckých kapel v rámci Dne města a kompletní program uzavřela na začátku 
července akce s názvem „Mlýnice za oponou“. 
Přestávka v letních měsících se nesla v duchu příprav na podzimní část roku a 
malých personálních změn. Program klubu pak odstartoval poněkud netradičně 
až v říjnu 2012 další ze série tanečních večerů za podpory všech domácích DJs. 
Listopadový program nabídl další ročník již tradičního maškarního bálu a křest 
videoklipu domácí kapely Below The Mark. Období Vánoc pak zakončilo rok 2012 
v, jak jinak, tanečním rytmu a kompletní program uzavřel 24. prosince tradiční 
štědrovečerní poslechový večer. Obecně byl rok 2012 dle mého názoru poměrně 
úspěšným, jak ze strany pořadatele a zaměstnanců, tak soudě podle zpětných 
názorů i ze strany návštěvníků. I přesto, že se počet uspořádaných akcí v klubu 
Peklo oproti roku 2011 poněkud snížil, kvalitativně rozhodně předcházející rok 
předčil. V roce 2013 by klub Peklo rád pokračoval v nastaveném trendu 
pořádaných akcí a bude se opět snažit nabídnout variabilní a různorodou náplň 
návštěvníkům všech věkových kategorií tak, aby jeho program zaujal jak mladé 
publikum, tak i návštěvníky střední či starší generace, podobně jako tomu bylo v 
roce 2012. 
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Městská knihovna Studénka 
Hana Bajnarová 

                 
Knihovna obsluhuje v rámci knihovní činnosti 989 registrovaných čtenářů, což 
činí cca 10 % z celkového počtu obyvatel Studénky. V rámci knihovní činnosti 
knihovnu během roku navštívilo 20 723 návštěvníků a vypůjčilo si 50 701 knih a 
časopisů. Během  roku  doplnila  knihovna  knižní  fond  o 565  nových  knih   za  
90 440 Kč. V novojičínském regionu má knihovna ve Studénce jeden z nejnižších 
finančních příspěvků na nákup nových knih. A každým rokem je nižší. Aby 
knihovna splňovala kredit moderní knihovny 21. století, je nutné neustále 
doplňovat a obnovovat knižní fond. Svůj kredit si knihovna získala komunitní 
činností, která se naopak řadí k nejlepším v novojičínském regionu. Pro širokou 
veřejnost připravila celkem 48 akcí pro dospělé, z toho 41 kulturních (výstavy, 
přednášky, vernisáže, křty knih, večery poezie), 7 vzdělávacích (kurzy, semináře) 
a 20 akcí pro děti z veřejnosti, žáky mateřských a základních škol. V rámci 
komunitní činnosti knihovnu navštívilo 4 532 návštěvníků. 
 
Výkaz: 
Počet obsluhované populace (počet obyvatel)                 9 961 
Počet registrovaných čtenářů knihovny celkem             989 = cca 10 %  
z toho čtenářů do 15 let                                 256 
 
Počet návštěvníků knihovny celkem            25 255 
- z toho počet návštěvníků v rámci knihovní činnosti           20 723 
(půjčení knih a periodik, využití internetu, využití on -line katalogu) 
- z toho počet návštěvníků v rámci komunitní činnosti                 4 532 
(kulturní, vzdělávací akce, akce pro děti, MŠ a ZŠ) 
Počet vypůjčených knih a periodik celkem                       50 701 
Knižní fond (počet knih v obou knihovnách)            30 532  
 
Doplňování knižního fondu v roce 2012  
nákup nových knih                     90 440 Kč 
periodika                        15 463 Kč 
 
Přírůstky knih celkem za rok 2012                                    565 
- z toho nákup                                       485 
- z toho dary                                                     80 
 
Počet akcí pro dospělé celkem                         48 
- kulturní pro dospělé                                         41 
- vzdělávací pro dospělé                                           7 
 
Počet akcí pro školy celkem                                    20 
- knihovnické lekce                                                                 15 
- besedy se spisovateli                                                      3 
- Noc s Andersenem (celostátní akce)                                         1 
- Mikulášská noc - Den pro dětskou knihu (celostátní akce)                                      1 
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Televizní studio Odra 
Petr Libosvár 

 
V roce 2012 se toho ve studiu stalo poměrně hodně, a to nejen kvůli personálním 
změnám, ale i úspěchům a zkvalitňování vysílání. V březnu po odchodu Lukáše 
Zavadila převzal post vedoucího studia Petr Libosvár a řady pracovníků TV Odra 
posílil Adam Gres. Na zpravodajství a tvorbě pořadů se největší měrou podílela 
čtveřice Petr Libosvár, Ivetta Vavrošová, Petr Hradský a Adam Gres a 
moderátorka Sabina Hromková. Několikrát jsme také využili pomoc externistů, 
kteří pomáhali technicky zajistit i kulturní akce. Častokrát nám byli k ruce Martin 
Rusek, Tereza Rusková, Michal Weislechner a Lukáš Zavadil. 
I nadále jsme spolupracovali s kopřivnickou KTK, která vlastní vysílací licenci. 
Zprávy ze Studénky tak vidí diváci např. i v Kopřivnici, Příboře, Sedlnici, 
Štramberku apod. Vysílání jsme souběžně šířili i na kanále TV Odra v síti 
MIRAMO a na internetu ve streamingu www.tvodra.cz. Archív Zpravodajství a 
dalších pořadů TV Odra jako jsou Kulturní minuty, V Pekle nebo Pohled do 
knihovny mohli a mohou diváci vidět i na našem kanálu Youtube, kde pravidelně 
přidáváme nová videa do archívu. O naše reportáže projevuje zájem i regionální 
televize, která začala v loňském roce vysílat celoplošně na internetu a my jsme 
členem jejího sdružení. Rozrostla se i skupina na Facebooku, kde máme téměř 
450 členů, kteří se podílí svými diskuzemi, náměty a myšlenkami na další tvorbě 
televize Odra. Začali jsme spolupracovat s dalšími institucemi v našem okolí, 
které dodávají do vysílání nejrůznější příspěvky jako dokumenty, výuková videa a 
další zajímavé snímky. Obsahem zpráv jsou i nadále veškeré události z města – ve 
všech jeho oblastech. Úzce proto spolupracujeme s vedením města, občany a 
dalšími důležitými institucemi ve městě. Podněty a informace, které dostáváme, 
zpracováváme zodpovědně a objektivně. V kabelové síti a na internetu mohli 
diváci vidět průměrně 45 repríz magazínu TV Odra týdně. Jen pro zajímavost, 
v uplynulém roce studio TV Odra nabídlo svým divákům 272 reportáží, anket a 
besed. Celkem jsme za rok odvysílali přes 100 hodin pořadů. Pracovníci studia 
zabezpečili přímé přenosy a ozvučení všech zasedání Zastupitelstva města 
Studénky a dalších velkých akcí. Natáčíme a zpracováváme vybrané celé 
sportovní zápasy, které jako jediná kabelová televize v České republice vysíláme 
komentované.  
K podzimu patří i Kafka, což je mezinárodní soutěž kabelových televizí, kde jsme 
obhajovali zlato v kategorii Zpravodajství. I tentokrát se objevila velká 
konkurence a ukázala se zlepšující úroveň malých televizních studií regionálního 
významu. V nejsledovanější kategorii Zpravodajství to rozhodně nebylo lehké, i 
přesto jsme ve velké konkurenci uspěli a obsadili jsme skvělé druhé místo. Získali 
jsme i třetí místo v kategorii Reklama, kde se naše televize přihlásila poprvé. 
Velkou radost nám udělala i dětská televize PIDI TV, která získala čestné uznání 
za svou snahu a kvalitu v televizní branži. Za další úspěch PIDI TV považujeme 
ocenění Zuzany Švagerové a Kateřiny Vlčkové, které získaly cenu v polské soutěži 
„To co krásné kolem nás“. 
 
 
 

http://www.tvodra.cz/
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PIDI TV - dětský televizní kroužek, který jsme založili už v roce 2011, doznal také 
změn. Nově se přestěhoval do prostor Dělnického domu, kde se 8 dětí schází a 
pod vedením Petra Libosvára pracuje na projektech, které můžete vidět jak 
v televizi, tak i na internetu. V tuto chvíli ještě chybí kroužku kvalitnější zázemí, 
na kterém se postupně pracuje. 
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Zpravodaj  
Adam Gres 

 
V roce 2012 byl zpravodaj vydáván v nákladu 700 – 750 ks 11x ročně. Každoročně 
mění svůj vzhled a nejinak tomu bylo i vloni (od počátku roku 2008 je zajištěna 
variabilní barevnost každého čísla), všechna čísla jsou po ročnících svazována s 
možností nahlédnutí v obou knihovnách, jeden svazek z každého ročníku je 
uložen v archívu SAK Studénka, příspěvková organizace Od roku 2005 jsou 
všechna čísla uváděna na webových stránkách SAK Studénka, příspěvková 
organizace 
Stejně jako v minulých letech byl zpravodaj nabízen v novinových stáncích a 
obchodech. V roce 2012 byl snížen seznam prodejních míst z důvodu zrušení 
prodejních míst. Měsíčně se zpravodaj rozesílá do 30 měst, knihoven a institucí a 
zároveň inzerenti dostávají výtisk zdarma. V roce 2012 jsme pokračovali 
pravidelných rubrikách,  jako jsou informace z knihoven nebo historie Vagonky a 
mnoho dalších, také jsme oslovili školy a instituce na území města, které taktéž 
pravidelně dodávají články do zpravodaje. 
 
 
PRODEJE  
ZPRAVODAJE MĚSTA  

         

             

 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XII. XIII. 

2007 719  680  697  650  610  591  583  599  562  532  589  
 

621  

2008 651  664  606  451  604  534  479  458  511  570  503  598  
 

2009 594  552  537  520  513  518  518  468  527  477  471  402  
 

2010 439  419  434  459  413  430  356  396  404  396  401  388  
 

2011 575  572  569  546  487  480  468  454  451  461  459  469  
 

2012 478  457  472  466  484  489         454  458  458  445  471  
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Vagonářské muzeum 
 RSDr. Martin Šmída   

 
Statistické údaje 
Porovnání s rokem 2011 
Celkový počet návštěvníků    5 809 + 8,8 % 
Plné vstupné (dospělí)    2 075 + 9,7 % 
Snížené vstupné (děti 6 - 15 let, důchodci, ZTP)     1 143 + 5,0 % 
Rodinné vstupné (2 dospělí + 2 a více dětí)        728 + 1,7 % 
Neplatící návštěvníci     1 863 + 2,8 % 
Počet badatelských návštěv           18  
Tržby ze vstupného, za služby a doplňkový prodej (v Kč) 127 024 + 3,4 % 
 
Vagonářské muzeum zaznamenalo v roce 2012 nejvyšší návštěvnost za 
uplynulých 23 let, tj. od doby, kdy jsou dohledatelné údaje o návštěvnosti. 
Celkem bylo muzeum otevřeno pro veřejnost 133 dnů mimo individuálně 
sjednaných návštěv. V porovnání s rokem 2011 stoupla návštěvnost zejména 
v kategorii dospělých. V sezoně 2012 jsme zajistili tři Dny otevřených dveří – Den 
muzeí a galerií ČR (květen), Den města (červen) a Den otevřených dveří (září), 
organizovaný městským úřadem. Muzeum v rámci těchto dnů navštívilo přes 400 
návštěvníků. Vstupné se při těchto akcích nevybírá a je zdarma. Muzeum plně 
zabezpečilo návštěvnickou sezonu 2012, nedošlo k žádným nám známým 
negativním reakcím. Navíc jsme zajistili i několik domluvených mimořádných 
návštěv a pracovníci muzea se postarali o bezproblémový provoz po celou sezonu.  
Vagonářské muzeum se zapojilo do projektu „Industriální atraktivity 
v Moravskoslezském kraji“, kdy byla vytvořena „Stezka technických atraktivit“ – 
TECHNO TRASA. Tento projekt je spolufinancován z Regionálního operačního 
programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007–2013. 
V rámci projektu propagace technických památek proběhla v zámeckém parku v 
polovině září akce FAJNE LÉTO, což byl doprovodný program organizovaný 
Agenturou pro regionální rozvoj. Vystoupila zde cimbálová muzika IRŠAVA, 
silácké kousky předvedl Železný Zekon a program zakončila místní hudební 
skupina Below The Mark. Postupně tuto akci navštívilo odhadem 600 lidí. 
Ukazuje se, že existuje potenciál pro organizování akcí v zámeckém parku a mělo 
by se jej v následujícím období využít. V tento den také v mezerách hlavního 
programu navštívilo Vagonářské muzeum celkem 375 návštěvníků, což byla 
účastí největší jednorázová akce v historii muzea. Projekt TECHNO TRASA a 
akce FAJNE LÉTO budou pokračovat podle dohody až do roku 2014. Ve vnitřní 
práci muzea se daří postupně zpracovávat výkresovou a fotografickou 
dokumentaci. Její výsledky budou prezentovány na internetových stránkách 
muzea. Muzeum zároveň slouží jako středisko pro poskytování informací 
badatelům historie, výroby v místní vagonce a vývoje prostředků kolejové 
dopravy na území původního Rakouska-Uherska, Československa a České 
republiky. Celkem bylo zpracováno 24 zájmových okruhů a dotazů, badatelských 
návštěv se uskutečnilo 18. Muzeum také slouží jako zdroj informací pro IC města 
Studénky. Pro následující turistickou sezonu roku 2013 jsme zvýšili vstupné, 
provozní doba se nezměnila. 
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Kurzy a zájmová činnost  

 
Kurz kalanetiky 
Cvičení probíhalo v tělocvičně v ZŠ Butovická jedenkrát týdně a do konce roku jej 
navštěvovalo 35 cvičenek. 
Lektorkou kalanetiky je Šárka Klementová. 
 
 
Kurzy cvičení v Klubu zdraví 
Zdravotní cvičení probíhalo 2 x týdně v zrcadlovém sále Dělnického domu a 
navštěvovalo jej 34 osob. 
Kurz probíhal pod vedením cvičitelky Dagmar Bajnarové. 
 
 
Kurz orientálního tance 
Úterní kurzy orientálních tanců probíhají již několik let podle stejného scénáře. 
V jarních kurzech od poloviny ledna do června proběhlo 2 x 10 lekcí. A 
v podzimních kurzech od poloviny září do prosince proběhlo dalších 10 lekcí, kurz 
navštěvovalo 20 tanečnic. Účastnice kurzů se během těchto lekcí naučily základy 
orientálního tance, zlepšily si držení a koordinaci těla, rozhýbaly jednotlivé části 
těla (zejména hrudní páteř), jejich pohyby získaly ladnost, naučily se spoustu 
prvků a figur bez rekvizit i s rekvizitami a naučily se tři nové choreografie.  
Kurzy byly vedeny lektorkou Janou Mrázkovou. 
 
 
Tamburašský orchestr  
Rok 2012 byl pro tamburašský orchestr úspěšný. Kromě absolvování několika 
vystoupení se připravoval na oslavy 100. výročí založení, které proběhnou 
v letošním roce.  
Byl napsán almanach souboru, natočeno třetí CD a vydán nástěnný kalendář 
k výročí založení orchestru. Soubor pokračoval ve spolupráci s pěveckým 
sdružením Collegium Bonum, se kterým společně vystoupil na koncertě 
v Kravařích a natočil dvě skladby na nové CD.  
 
 

13.01.2012 Novoroční koncert Studénka 

18.05.-20.05.2012 Balkánské dny kultury Studénka 

09.06.2012 Den města Studénka 

01.07.2012 Dům pro seniory Petřvaldík 

08.09.2012 Pivní slavnosti Václavovice 

23.09.2012 koncert Kravaře 

10.11.2012 nahrávání CD Studénka 

02.12.2012 adventní koncert Suchdol nad Odrou 

15.12.2012 adventní koncert Vrchy 
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Mažoretky Petra 
Soubor mažoretek Petra navštěvovalo v roce 2012 80 dětí, slečen a maminek 
v pěti dílčích souborech, rozdělených podle věku a schopností. Všechny 
mažoretky vystupovaly na nejrůznějších sportovních a kulturních akcích jako jsou 
dny obce, festivaly, turnaje, akce pro děti, veletrhy, apod. Zúčastnily se 7 soutěží, 
na kterých získaly devět prvních, osm druhých a osm třetích míst v různých 
soutěžních disciplínách. V roce 2012 byly tři soubory registrovány 
v mezinárodním Svazu mažoretek National baton twirling assocciation. 
Soubor Seniorek reprezentoval naše město na mezinárodní úrovni na festivalu 
dechových orchestrů v Polsku. Za účasti souborů z Ruska, Itálie, Polska, České 
republiky a Německa vybojovaly naše mažoretky společně s ASH DOM Jistebník 
3. místo za „Noční show“. 
Choreografkou a vedoucí souboru je Markéta Richtarová. 
 
 
Předplatné do divadla 
Dlouhá léta zabezpečuje SAK Studénka, příspěvková organizace pro občany 
Studénky předplatné do ostravského divadla. Od září do června navštívilo 43 
předplatitelů 16 divadelních představení. Na zájezdech do divadla externě 
spolupracuje dlouhá léta Zdenka Fišerová. 
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Kulturní akce v roce 2012 
akce v roce 2012      117 akcí 
kultura   31 akcí 
knihovna   55 akcí 
klub Peklo   31 akcí 
 
 
Novoroční koncert – Tamburašský orchestr      13.01.2012 
Maškarní ples pro děti – Karneval z Jirákova    28.01.2012 
Prstem po mapě 2012: Indie – beseda     19.01.2012 
Andělská terapie        17.01.2012 
Vernisáž výstavy Renáty Špačkové     25.01.2012 
Grafologie – přednáška       26.01.2012 
Jak na stres – seminář        28.01.2012 
Kurz kresby – Šípoš        leden 2012 
Klubová středa        04.01.2012 
Klubová středa        11.01.2012 
Klubová středa         18.01.2012 
Disco night         20.01.2012 
Klubová středa        25.01.2012 
 
XVI. městský ples        11.02.2012 
Dějiny výtvarného umění        07.02.2012 
Dějiny výtvarného umění        21.02.2012 
E-marketing         14.02.2012 
E-marketing         15.02.2012 
Andělská terapie        28.02.2012 
Kurz bubnování        2/2012 
PC kurz pro seniory        2/2012 
Klubová středa        15.02.2012 
Insectrush         17.02.2012 
Klubová středa        22.02.2012 
Toto je Hip-Hop        24.02.2012 
Klubová středa        29.02.2012 
 
Studentský ples        09.03.2012 
Divadelní představení „Světáci“       16.03.2012 
Studenka fest        23.03.2012 
Hudební večer nejen pro pamětníky     29.03.2012 
Dějiny výtvarného umění       06.03.2012 
Proč muži raději fotbal …       13.03.2012 
Dějiny výtvarného umění         20.03.2012 
Výstava obrazů Adély Langové – vernisáž    28.03.2012 
KONCERT The Truth       02.03.2012 
Klubová středa        14.03.2012 
Klubová středa        21.03.2012 
Klubová středa        28.03.2012 
Rockotéka         30.03.2002 
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Nosáčkovo dobrodružství - div. odpoledne     29.04.2012 
Andělská terapie        03.04.2012 
Dějiny výtvarného umění        10.04.2012 
Arteterapie         11.04.2012 
Kanada – přednáška       17.04.2012 
Dějiny výtvarného umění       24.04.2012 
Klubová středa        11.04.2012 
Klubová středa        25.04.2012 
Girl night         27.04.2012 
 
Pavlína Jíšová – koncert       11.05.2012 
Balkánské dny kultury       19.05.2012 
Michalova Brnkačka       25.05.2012 
Dějiny výtvarného umění        15.05.2012 
Provence – přednáška       17.05.2012 
Andělská terapie        22.05.2012 
Dějiny výtvarného umění       15.05.2012 
Dějiny výtvarného umění        29.05.2012 
Vernisáž – Kingi Bilec       30.05.2012 
Hell Yeah         04.05.2012 
Dubstep         11.05.2012 
 
Den města         09.06.2012 
Velké mažoretkové odpoledne      10.06.2012 
Co nám říkají sny – přednáška      05.06.2012 
Den města v Pekle        09.06.2012 
 
Mlýnice 2012 – festival elektronické hudby    05.07.2012 
 
Kinematograf             18.-21.08.2012 
Karnevalové ukončení léta       28.08.2012 
 
Mezinárodní festival dechových orchestrů       07.- 09.09.2012 
FAJNE LETO        16.09.2012  
Jubilanti města        23.09.2012 
Výstava výšivek Richelieu               03.09.-30.11.20012 
Kurz bubnování         24.09.2012 
Andělská terapie        25.09.2012 
Kurz Výklad mariášových karet      26.09.2012 
Přednáška „Kdo jsem“        27.09.2012 
Indie           20.09.2012 
 
Satirická Studénka - KOMICI s. r. o.      06.10.2012 
Pohádkové odpoledne „Jak víla Modrovláska …“   06.10.2012 
Pořad pro seniory - Yvetta Simonová      12.10.2012 
Studénecký kapřík        23.10.2012 
Večer o hudbě         03.10.2012 
Nový život - z ústavu do běžného života     10.10.2012 
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S cestovatelem Markem Císařem do USA    22.10.2012 
Andělská terapie        16.10.2012 
Civilizační nemoci         17.10.2012 
Indie           18.10.2012 
Moje schopnosti“        25.10.2012 
Beseda – Martina Drijverová – ZŠ     04.10.2012 
Beseda – Lenka Rožnovská      31.10.2012 
Klubová středa        24.10.2012 
Studénecké žvýkání        26.10.2012 
Klubová středa        31.10.2012 
 
Večer plný (nejen) módy       16.11.2012 
Eva a Vašek – koncert        17.11.2012 
Vlasta Redl – koncert       22.11.2012 
Rozsvícení vánočních stromů      30.11.2012 
Habsburkové –  české dějiny      06.11.2012 
Večer o hudbě         07.11.2012 
Andělská terapie        13.11.2012 
Přednáška „Můj charakter“       15.11.2012 
Indie           22.11.2012 
Beseda pro žáky ZŠ –  V. Řeháčková     28.11.2012 
Maškarák         02.11.2012 
Klubová středa        07.11.2012 
Klubová středa        14.11.2012 
Klubová středa        21.11.2012 
Klubová středa        28.11.2012 
Hell kitties         30.11.2012 
 
Pohádkové odpoledne „V čertovském křesle“     09.12.2012 
Vánoční trhy         15.12.2012 
Vánoční koncert – Pukovec      16.12.2012 
Předsilvestr DJ Paul Doctor      28.12.2012 
Výstava – Z ilustrační tvorby Jana Zrzavého      03.12.2012-11.01.2013 
Andělská terapie        04.12.2012 
Večer o hudbě        09.12.2012 
Transakční analýza        13.12.2012 
High voltage párty        15.12.2012 
Štědrovečerní párty        24.12.2012 
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5. Sport 
Ivetta Vavrošová 

 
 
Sportovní centrum 
V roce 2004 bylo otevřeno nové Sportovní centrum. Zimní stadion a nové 
centrum tvoří jeden komplex. Původní sauna, prohřívárny i ochlazovací bazénky 
zůstaly na svých místech. Změnu doznaly odpočívárny a šatny, které byly 
modernizovány a upraveny pro potřeby nového komplexu. Za saunou byl nově 
přistavěn relaxační bazén (17 x 5 m), pro nějž byla původně zvolena technologie 
se slanou vodou, avšak dnes je zde již voda bez přídavku soli. Pro nejmenší bylo 
vybudováno brouzdaliště s hloubkou 40 cm a chrličem vody. Milovníci teplých 
koupelí mohou zavítat do vířivé vany pro čtyři osoby, která je umístěna v 
samostatné místnosti. 
 
V roce 2012: 
Krytý bazén    - v provozu o celý rok s plánovanou výlukou 
Vířivá vana     - v provozu o celý rok s plánovanou výlukou 
Sauny               - provoz v období od ledna do dubna a od září do prosince 
Bowling           - celoroční provoz  
Solárium         - celoroční provoz 
Ubytování        - celoroční provoz (ubytovací kapacita pro 35 osob) 
Restaurace      - celoroční provoz 
 
 

 

Využitelnost od 01.07. do 31.12.2012 
 

 
 

Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM 

Ubytování 
(noc) 

96 108 187 108 225 94 818 

Bowling    
(hod.) 

131 114 92 105 145 201 788 

Bazén + 
sauna 
(osob) 

710 774 1099 1527 1926 1439 7475 

Vířivka     
(cykly) 

17 24 17 42 61 34 195 

Solárium 
(min.) 

349 203 225 513 400 471 2161 

 
 

 
 

http://sas-studenka.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=42
http://sas-studenka.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=42
http://sas-studenka.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=44
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Sportovní zařízení 
 
Zimní stadion 
Ledová plocha je zpravidla k dispozici od září do konce dubna a slouží jako 
sportoviště pro širokou veřejnost a pro místní hokejový klub HC Studénka.   
 
Provozní hodiny kompresorů 

Měsíc Dny provozu 
(mrazení) 

  2011      2012      

Mth kompresoru č.1 
 

Mth kompresoru č.2 

2011 2012     2011 2012 
Leden  31 28 84,32 86,55 100,66 80,15 
Únor  28 17 67,55 49,65 66,09 52,45 
Březen  19 19 52,7 39,89 46,01 100,98 
Duben  0 4 0 6,00 0 0 
Červenec 8 0 137,05 0 1,95 0 
Srpen  31 12 233,26 131,63 280,02 88,59 
Září  30 30 237,97 184,11 182,34 149,65 
Říjen  31 31 132,96 181,37 195,25 140,68 
Listopad  30 30 92,9 123,9 132,68 290,65 
Prosinec  31 31 80,42 91,18 125,4 79,11 
celkem 239 202 1.119,13 894,28 1130,4 982,26 

 

Z tabulky vyplývá, že v roce 2012 byly kompresory v provozu o 372,99 Mth méně 
než v roce 2011, což bylo způsobeno hlavně chladnějším počasím a pozdějším 
zahájením provozu ledové plochy.  

 

Využití ledové plochy (v hod.) 

Měsíc  Pronájem kolektivy 
2011         2012 

Pronájem HC 
2011      2012 

Hodiny školy      
2011          2012 

Celkem          
    2011        2012 

Leden  97,75 99,5 76,00 121,25 26,00 36,00 199,75 256,75 
Únor  111,75 101,25 80,25 119,75 32,00 26,00 224,00 247,00 
Březen  88,25 98,5 51,00 56,00 14,00 16,00 153,25 170,50 
Srpen 70,75 22,5 83,25 43,75 0 0 154,00 66,25 
Září  121,75 98,25 99,00 99,25 7,00 15,00 227,75 212,5 
Říjen  123,25 110,5 103,7

5 
98,25 39,00 32,00 266,00 240,75 

Listopad  101,75 132,5 98,00 115,75 48,00 48,00 247,75 296,25 
Prosinec  82,00 124,25 88,25 75,5 36,00 32,00 206,25 231,75 
celkem 797,25 787,25 679,5 729,5 202,00 205,00 1.678,75 1.721.75 

 

Z tabulky vyplývá, že se společnosti podařilo v roce 2012 využít ledovou plochu ve 
srovnatelné míře s rokem 2011. Zvýšení je o 50 hod. u pronájmů HC. 

 

 

 

http://www.hc-studenka.cz/
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 Bruslení veřejnosti 

Měsíc  Počet bruslení   
2011      2012 

Počet návštěvníků                   
2011              2012 

Průměr na jedno bruslení              
2011                        2012 

Leden  9 6 1320 1071 146,7 178,5 
Únor  10 13 1127 768 112,7 59,07 
Březen  3 5 212 145 70,7 29 
Duben  0 0 0 0 0 0 
Srpen 2 0 26 0 13 0 
Září  8 5 144 137 18 27,4 
Říjen  8 8 413 503 45,9 62,8 
Listopad  3 7 297 527 99 75,28 
Prosinec  9 12 976 1774 108,4 147,8 
Celkem 52 56 4515 4925 86,8 82,83 

 

Z tabulky vyplývá, že v roce 2012 proběhlo o 4 bruslení více než v roce 2011, 
potěšující je rovněž zájem o bruslení veřejnosti, o čemž svědčí narůst o 410 
návštěvníků oproti roku 2011. Rekordem v počtu návštěvníků byl měsíc prosinec, 
ve kterém se uskutečnilo 12 bruslení a navštívilo je 1 774 návštěvníků. 
 
 

Fitcentrum 
Středisko fitcentrum se skládá z posilovny a spinningu neboli indoore cycling. 
Fitcentrum je navštěvováno v hojné míře nejen z řad veřejnosti, ale je využíváno 
především místními sportovci (fotbalisty, hokejisty, házenkáři…). 
Zájem byl i ze stran základních škol, a to zejména pro výuku tělesné výchovy. 
 
Využitelnost Fitcentra 

 červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem 

Posilovna 
(osob) 

220 204 229 297 284 188 1422 

Spinning 
(osob) 

24 28 49 95 120 53 369 

 
 
 

Volnočasový areál 
V areálu městského koupaliště byl v letních měsících pro veřejnost opět otevřen 
volnočasový areál, který mohli návštěvníci využívat zdarma. K dispozici měli 
brouzdaliště se sprchou, pískoviště, sociální zařízení a pravidelně udržovanou 
travnatou plochu pro slunění a míčové sporty. V odpoledních hodinách byla 
v areálu denně otevřena restaurace včetně venkovního posezení. 
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Areál minigolfu 
Areál minigolfu byl pro veřejnost otevřen 01.05.2012 a od 01.7.2012 převzala jeho 
provoz naše organizace. Zahrát si přišlo cca 3 000 návštěvníků a tržba činila 
40 740 Kč. Součástí areálu jsou i kuželky. Odehráno bylo 14 her a tržba byla 
pouze 280 Kč. Činnost areálu byla pro veřejnost ukončena 04.11.2012.  
Areál byl zejména v dopoledních hodinách využíván maminkami s dětmi a 
občany staršího věku. V odpoledních hodinách se prostřídaly veškeré věkové 
kategorie.  
 
 

Tenisové kurty 
Od září 2012 jsme na základě nájemní smlouvy s majitelem kurtů a nafukovací 
haly provozovali i tenisové kurty včetně přilehlého občerstvení v areálu 
tenisových kurtů.  
Areál se skládá ze tří tenisových kurtů, které jsou pro zimní období zastřešeny 
(nafukovací hala). V zimní sezóně jsou pak namísto jednoho tenisového kurtu 
instalovány dva kurty na badminton. V roce 2012 se nám podařilo zajistit i třetí 
badmintonový kurt a pro zajištění větší bezpečnosti hráčů byly mezi kurty 
zavěšeny ochranné sítě. V průběhu provozu byly na kurtech pořádány turnaje, a 
to jak v tenise, tak i v badmintonu. Vyhodnocení vlastního provozu tenisových 
kurtů včetně občerstvení bude provedeno až po skončení celé sezony, neboť ke 
konci roku nebylo možno jednotlivé nákladové položky vzhledem ke krátkému 
časovému úseku a rozdílnému počasí v průběhu zimního období objektivně 
zhodnotit.  
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6. Kontroly ze strany nadřízených orgánů 

 

 
Veřejnosprávní kontroly ze strany zřizovatele: 
 
1. následná VSK za rok 2011 (26.–28.03.2012)  
 
2. předběžná VSK na rok 2012 (11.01.2012)   
 
 
 
 
Kontrola požární ochrany při akcích: 
 
1. kontrola společenské akce XVI. městský ples (11.02.2012)  
 
 
 
 

7. Průběh funkcí ředitelů organizace 

 

MěKS Studénka, p. o.: 

Mgr. Vladan Jílek 

- jmenován 14.09.2009, odvolán 19.01.2012 

 

Ing. Michal Krumpoch 

- nástup 21.05.2012 

 

 

SAK Studénka, příspěvková organizace: 

Ing. Michal Krumpoch 

- nástup 01.07.2012 
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8. Stručná rekapitulace k mimořádné situaci v 
organizaci SAK Studénka, příspěvková organizace 

 

Dne 05.02.2013 bylo na základě pracovní informace zjištěno, že není v řádném 
termínu zpracována a předložena v souladu se schválenými zásadami účetní 
závěrka organizace SAK Studénka, příspěvková organizace. Byly ověřeny některé 
podrobnosti a na základě podezření ze spáchání zpronevěry finančních 
prostředků byla vedoucím kontrolního orgánu nařízena mimořádná 
veřejnosprávní kontrola, která závažné nesrovnalosti potvrdila.  
 
Dne 06.02.2013 byl ředitel Radou města Studénky odvolán z funkce ředitele. Po 
prvotním vyhodnocení výsledků veřejnoprávní kontroly bylo podáno trestní 
oznámení. V organizaci probíhá také kontrola účetnictví ze strany auditora se 
zaměřením na zjištěnou zpronevěru. Další postup vyšetřování tohoto případu je v 
působnosti orgánů činných v trestním řízení. Výsledkem bude určení konkrétního 
motivu a míry zavinění.  
 
Záležitosti, které nebyly správně zaúčtovány v r. 2012 a které jsou předmětem 
nápravy v r. 2013:   
 

- špatné refakturace mezi společností Sportovní areály Studénka s.r.o. a 
organizací SAK Studénka, příspěvková organizace,  

- zaúčtování všech účetních případů, které měly být zaúčtovány v účetním 
období r. 2012,  

- srovnání majetkového účtu drobného dlouhodobého hmotného majetku a 
majetku vedeného na podrozvahových účtech na evidenci majetku města,  

- srovnání účtu 403 – transfery na pořízení dlouhodobého majetku,  

- proúčtování zdvojených nákladů v r. 2012, 

- proúčtování nájemného za 2. pololetí r. 2012 (vedeno jako krátkodobé 
zálohy), 

- srovnávání dohadných účtů (rozdílné oproti zálohám), 

- v návaznosti na dopřesňování energií bude postupně rozpouštěno do 
nákladů, 

- po dopřesnění plateb dodavatelských faktur a zaplacení neuhrazených 
faktur bude aktualizován účet 321 – dodavatelé, 

- aktualizace stavu účtu 311 – odběratelé (pohledávky jsou předmětem 
auditu a na základě jeho závěru bude dopřesněn stav zmíněného účtu), 

- dořešení rozpracovaného dlouhodobého hmotného majetku (nákup sedaček 
na tribunu zimního stadionu; namontována jen část). 
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Veškeré účetní rozdíly budou účetně napraveny v roce 2013. Tyto opravy minulých 

období budou zachyceny v roce 2013 v souladu s § 26 a § 69 vyhlášky č. 410/2009 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů.  
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9. Závěr 

Ve výroční zprávě je zhodnocena činnost organizace za rok 2012 s přihlédnutím 
ke změnám v polovině roku vzniklým převzetím činností při provozování 
sportovních areálů města. 
Základní cíl společnosti v oblasti kultury rozšířený o již zmiňované aktivity při 
provozování sportovních zařízení zřizovatele se v průběhu roku dařilo naplňovat 
v celém spektru poskytovaných služeb.  
 
Závěrem děkujeme všem našim obchodním partnerům, externím 
spolupracovníkům a všem ostatním, kteří s námi v roce 2012 spolupracovali nebo 
nám pomáhali.  
 
 
 
 
Ve Studénce 30.05.2013 
 
 
 
Ivetta Vavrošová, pověřená řízením organizace 

 
 
 

Příloha: 
 
Výkazy o hospodaření 


