VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013
STUDIO STA – MULTIMEDIÁLNÍ AGENTURA O.P.S.

Schváleno Správní radou Studia STA – multimediální agentury o.p.s. dne 6. února 2014.
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Úvodní slovo ředitelky společnosti Zdeňky Spurné
Vážení přátelé,
dovolte mi, abych vám předložila „Výroční zprávu
Studia STA za rok 2013“, kde budeme mít příležitost
se společně ohlédnout za uplynulými událostmi.
Rok 2013 byl pro naši společnost velmi významný
a zásadní. Tato výroční zpráva přináší informace
o celkovém rozvoji společnosti. Je pro nás nesmírně
potěšitelné a významné, že se nám daří růst
a rozšiřovat svou působnost. V minulém roce naše
Studio STA oslavilo již druhé narozeniny.
Děkujeme všem našim příznivcům za jejich podporu
v roce 2013. Všem těm, kteří přispěli svými nápady,
všem těm, kteří se na naší činnosti aktivně podíleli
nebo ji finančně podpořili. Vaší cenné podpory si
velmi vážíme a doufáme, že nám zachováte přízeň
i v dalších letech.

Vývoj Studia STA od května 2011 do konce roku 2013
Největší nápad „Nových médií – virtuálního mediálního světa na Bruntálsku“ přišel začátkem
roku 2011. Prolamující myšlenka vznikla v hlavě tehdy sedmnáctiletého studenta Střední
pedagogické školy v Krnově Radka Vráblíka. Na jaře 2011 se sestavuje zakládající tým (Jana
Vráblíková, Radek Vráblík, Karin Rajnochová, Julie Korabečná a Ludmila Vasilová),
vznikají stanovy, pravidla a cíle nové organizace. 18. května 2011 Ministerstvo vnitra ČR
zapsalo neziskovou organizaci Studio STA – studentskou tiskovou a televizní agenturu o. s.
Od této chvíle začíná fungovat nová mediální agentura na Bruntálsku, kterou z prvopočátku
vede výkonná ředitelka Jana Pašasová. Celý tým se po celou dobu snaží rozšiřovat působnost
a zpravodajství do všech koutů bruntálské regionu. Vychází s divizí Nových médií –
Informační portál Studia STA, Televize STA a Studio pětka.
Nový výkonný ředitel Studia STA
Řídící složka tiskové a televizní agentury Rada a Členské zasedání Studia STA postupně tvoří
strukturu zpravodajství, organizační a zpravodajské týmy, externí spolupracovníky a 6.
listopadu 2011 si vedení organizace přebírá do svých kompetencí nový výkonný ředitel Radek
Vráblík, který postupně se svým týmem rozšiřuje a prohlubuje zpravodajství do povědomí
občanů bruntálského regionu.
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Záštita hejtmana a Krnova
Postupem času přichází organizační změny, nová a profesionální struktura Studia STA,
sjednocuje se Informační portál Studia STA s Televizí STA, zaniká vzdělávací projekt Studio
pětka a od 1. července 2012 přebírá do svých rukou vedení organizace nová výkonná ředitelka
Zdeňka Spurná společně se zástupcem výkonné ředitelky Radkem Vráblíkem. Koncem roku
2012 a příchodem 2013 se Informační portál Studia STA zdokonaluje a nad projektem přebírá
záštitu hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák a Město Krnov. Součást
inforportálu - Televize STA přichází s profesionální technikou a při druhém výročí agentury
18. května 2013 se představuje nová grafika, logo a televizní znělka mediální agentury.
Spolupráce a ocenění
Studio STA během své působnosti spolupracuje s mnohými organizacemi a podniky, městy a
obcemi v bruntálském regionu a v rámci multimédií se Slezskou univerzitou v Opavě. Hlavní
myslitel Radek Vráblík nese čestné uznání Nadace OKD v kategorii Média - Pozitivní zpráva
roku 2012 - za Sérii reportáží o neziskovém sektoru a za Studentskou tiskovou agenturu. Patří
tak mezi tři nejlepší v Moravskoslezském kraji.
Změna názvu organizace
Studio STA - studentská tisková a televizní agentura o. s. se 15. srpna 2013 přejmenovala na
zcela nový oficiální název Studio STA - multimediální agentura o. s. Registrována pod IČ
22888853 je už od 18. května 2011. I nadále tak přináší multikomplex zpravodajství a
mediálních služeb.
Změna právní formy organizace
Členské zasedání Studia STA – multimediální agentury o. s. rozhodlo dne 12. listopadu 2013
o změně právní formy sdružení z právní formy občanské sdružení na právní formu obecně
prospěšná společnost, dle zákona číslo 68/2013 Sb. Rozhodný den změny právní formy je 13.
listopad 2013.
Krajský soud v Ostravě dne 20. prosince 2013 rozhodl ve svém usnesení a zapsal Studio STA
– multimediální agenturu o. p. s. do rejstříku obecně prospěšných společností. Zakladatele a
ředitele společnosti informoval prostřednictvím písemného dopisu v úterý 31. prosince 2013.
Den zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností proběhlo 16. ledna 2014.
Zakladatelem Studia STA – multimediální agentury o. p. s. je Radek Vráblík, který určil a
jmenoval do funkce statutárního orgánu organizace – ředitelku Zdeňku Spurnou a sestavil
šestičlennou správní radu a tříčlennou dozorčí radu.

3/20

Organizační struktura
Ředitelství
 Zdeňka Spurná – ředitelka
 Radek Vráblík – zástupce ředitelky, zakladatel společnosti

Správní rada







Karin Rajnochová – předsedkyně správní rady
Ing. Karel Oubělický
Bc. Anna Dohnalová
Jaroslav Pavelka
Mgr. Nikola Krusberská
Vladimír Hula

Dozorčí rada
 Bc. Jan Bezděk – předseda dozorčí rady
 Markéta Teutrine, MBA
 Tomáš Spurný
Zaměstnanci
 Bc. Petra Oubělická – redaktorka, editorka
 Jakub Ander – foto a video reportér
 Šárka Cimbálová – mediální zástupkyně

Souhrn roku 2013
Celé Studio STA – multimediální agentura o.p.s. se od svého založení, v květnu 2011,
neustále zdokonaluje a vyvíjí. Rok 2013 byl opět rokem náročným. Zástupci Studia STA
pracovali na rozvoji celé organizace, propagace bruntálského regionu. Zajišťovali mnoho
mediálních záštit událostí, moderování kulturních a společenských akcí.
Zaměstnanci Studia STA – multimediální agentury o.p.s. se během své půlroční práce setkali
s celou řadou významných osobností z médií, veřejné správy, showbyznysu, ale také dalších
důležitých organizací. Během těchto setkání navázali nové kontakty, které by v budoucnu
mohly být přínosem pro rozvoj celé mediální agentury. Zároveň se zabývali rozvojem,
restrukturalizací celé společnosti.
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V Dobrém ránu představili Zdeňka Spurná a Radek Vráblík práci Studia STA
Do ostravského televizního studia České televize se z
Krnova vydali v úterý 8. ledna 2013 v pět hodin ráno
zástupci Studia STA. Novináři Zdeňka Spurná a Radek
Vráblík měli namířeno přímo do živého vysílání Dobrého
rána. „Chvilku po šesté hodině jsme přijeli do Ostravy a na
recepci České televize nás vrátní opravdu mile přivítali.
Poté nám začalo menší přípravné kolečko, než jsme se
posadili přímo do studia,“ popisuje úvod natáčecího ráno
zástupce výkonné ředitelky a novinář Radek Vráblík.
Zástupce Studia STA čekalo na prvopočátku odložení všech věcí, seznámení s časovým
harmonogramem a následně pak přešli do rukou maskérek. „Osobně jsem si poprvé zažil, že
mně jako muže líčili. Už mám za sebou pár živých vstupů a natáčení mnoha reportáží, ale
tentokrát, když jsem se podíval do zrcadla, koukal jsem na svůj obličej. Trochu make-upu
opravdu dokáže zázraky. Nehrozí ale, že bych ho jindy používal,“ pochlubil se Vráblík.
Moderátorka studovala stejnou střední školu jako mladý novinář
Po půlhodině příprav následovalo přesně v 6.39 hodin živé vysílání. Moderátoři Gabriela
Lefenda a Jan Souček si povídali se Zdeňkou Spurnou a Radkem Vráblíkem o vzniku, práci a
financování celé studentské tiskové a televizní agentury. Při diskuzi si moderátorka Gabriela
Lefenda a mladý novinář Radek Vráblík sdíleli i své stejné životní poznatky. „Při rozhovoru
jsem zmínil, že studuji krnovskou pedagogickou školu a ze školy vím, že v týmu Dobrého
rána, je i bývala studentka naší školy. Přímo ve vysílání jsem ale zjistil, že je to moderátorka
Gabriela Lefenda. Ve chvíli mezi dvěma vstupy, kdy se vysílal „Raníček“, jsme si společně
vzpomněli na různé učitele a jaké to ve škole bylo a je teď,“ přiblížil další zážitky novinář
Radek Vráblík.
Zástupci Studia STA Zdeňka Spurná a Radek Vráblík byli z celého natáčení velmi nadšeni.
„Všichni měli příjemný přístup, pořád jsme se smáli a prohlídli si i zákoutí natáčení. Jde
vidět, že České televize je televize na vysoké úrovni!“ uzavřel zástupce výkonné ředitelky
Radek Vráblík.
Hejtman Miroslav Novák převzal záštitu nad Informačním portálem Studia STA
Na adresu sídla Studia STA – studentské tiskové a televizní
agentury o. s. přišel oficiální dopis z Moravskoslezského
kraje. V pondělí 7. ledna 2013 ho odeslal hejtman
Moravskoslezského kraje Miroslav Novák.
Ředitelství Studia STA velmi potěšil text dopisu o převzetí
záštity. „Na základě námi odeslané žádosti se hejtman kraje
rozhodl, že nad sjednoceným projektem Infoportál STA a
Televize STA, který nyní nese společný název Informační
portál Studia STA, oficiálně převezme záštitu. Jsem velmi rád, že tak náš hlavní a důležitý
projekt má záštitu hejtmana Moravskoslezského kraje. Velice mu děkujeme!,“ poděkoval
zástupce výkonné ředitelky Studia STA Radek Vráblík.
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Město Krnov převzalo záštitu nad Informačním portálem Studia STA
Studio STA – studentská tisková a televizní agentura o. s. v
minulém roce sjednotila Infoportál a Televizi STA do
jednoho sjednoceného projektu, který nyní nese název
Informační portál Studia STA. Zpravodajský portál denně
přináší pět zajímavých reportáží a nezapomíná především na
Krnov, kde má své sídlo celá organizace. Rada Města Krnova na svém osmačtyřicátém
zasedání v úterý 22. ledna 2013 po projednání schválila a převzala záštitu nad sjednoceným
projektem Informační portál Studio STA. Nyní tak portál funguje pod záštitou hejtmana
Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka (čtěte zde) a záštitou Města Krnova.
1870/48 Rada města po projednání
souhlasí
s převzetím záštity Města Krnova nad sjednoceným projektem
INFORMAČNÍ PORTÁL STUDIA STA, který provozuje
Studentská tisková a televizní agentura o. s.
- hlasování: pro 8, proti 0, zdr. se 0
Na zasedání členové schválili nový vzhled STA, zabývali se i výročím organizace
Rada sdružení a Členské zasedání se sešli na společném
jednání, kde se všichni zabývali různými body o práci
neziskové organizace Studia STA – studentské tiskové a
televizní agentury o. s. Členové na svém zasedání schválili
výroční zprávu a účetní uzávěrku za rok 2012. Zároveň se i
rozloučili s neaktivními členy. „Hlavními body společného
jednání bylo řešení organizačních změn ve sdružení a
schválili jsme "nový image" organizace. Líbit se určitě bude
nová grafika, logo, znělka a další novinky, které připravujeme,“ přiblížil zástupce výkonné
ředitelky Radek Vráblík.
Ředitelství Studia STA se s ostatními členy nyní věnuje i přípravám druhého výročí od
založení organizace. „Letošní termín vyšel s úžasem na víkend. Stihneme tak tiskovou
konferenci anebo báječné odpoledne a večer pro širokou veřejnost. Zatím je všechno v
přípravné fázi. Podrobnosti budeme prozrazovat v polovině měsíce dubna,“ v závěru doplnil
Vráblík s tím, že všechny novinky, jako je grafika a změny v práci organizace, vyjdou na
veřejnost až přesně v sobotu 18. května 2013.
Televize STA natáčela senzační reportáž o liptaňském vodníkovi
Štáb Televize STA tentokrát zavítal o nedělním odpoledni do Liptaně
na Osoblažsku. Natáčel tam senzační, až pomalu pohádkovou reportáž o
vodníkovi, který se zabydlel na místním rybníku a navštívil hospodské
štamgasty. „Vymysleli jsme námět, a když začalo teplo, z rybníku
vylézají vodníci. Tradici jsme namířili přímo do Liptaně. Na místě jsme
nalíčili jednoho z místních občanů, oblékli ho do kostýmu a po celou
dobu natáčel televizní štáb tzv. senzační reportáž,“ přiblížil zástupce
výkonné ředitelky Radek Vráblík.
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Na Bruntálsko se sjedou příznivci Alfa Romeo, Studio STA je hlavním partnerem
Pořadatelé srdečně zvou na tradiční velký mezinárodní sraz
příznivců Alfa Romeo a šestý ročník Gionardi - Velké ceny v
motokárových závodech. Akce se koná jako každoročně v
podhůří Jeseníků, ve městě Bruntálu. I letos přijedou Alfisté
z Čech a Moravy, ale i ze Slovenska, Polska a Německa. „Je
to o příznivcích této značky, která má velmi dlouhou a
bohatou historii, stále vyrábí krásná – sportovní auta a lidé
pohybující se kolem této značky jsou jedna velká rodina,“
řekl hlavní pořadatel Gio Gionardi. Přípravy už začínají tento
čtvrtek 18. dubna. Hlavní program se uskuteční v sobotu 20. dubna. Oficiální sraz účastníků
Alfa Romeo je přímo v areálu motokár a Ferrari Baru v Bruntále. Od 11 hodin čeká pak
všechny registrované příznivce „spanilá“ jízda v délce 55 kilometrů. Alfisté budou projíždět
lázněmi Karlova Studánka, přes Vrbno pod Pradědem a Vrbenský vrch a jízdu zakončí zpátky
v Bruntále. Oficiální zahájení a slavnostní začátek závodů a soutěží začíná v pravé poledne
(ve 12 hodin). Sedmnáctou hodinou se uzavřou závody a proběhne vyhlášení výsledků. Dále
pak všechny čeká posezení ve Ferrari Baru a večerní ohňostroj. Studio STA je hlavním
mediálním partnerem velkolepé akce.
Zástupci Studia STA navštívili Českou Televizi v Ostravě
Televizní studio České Televize v Ostravě pořádalo při svém
šedesátém výročí Den otevřených dveří. Při velkolepé
události, která se uskutečnila v sobotu 4. května, nechyběli
na místě ani zástupci Studia STA, aby si společně se svými
televizními kolegy prohlédli celou ostravskou Českou
Televizi.
Uvnitř budovy bylo k vidění zpravodajské studio a studio, ze
kterého se vysílají pořady Dobré ráno, Sama doma a pořad
Na stopě. Dále pak dvě režie, střižny, redakce zpravodajství a další ukázky specializovaných
televizních pracovišť. „Osobně jsme se po čtyřech měsících, co jsme naposledy byli v
Dobrém ránu, se setkali nyní už s vedoucí redaktorkou zpravodajství TS Ostrava a
moderátorkou Gabrielou Lefendou,“ přiblížil zástupce výkonné ředitelky Studia STA Radek
Vráblík.
Se zástupci Krnova jsme si připomněli konec druhé světové války
Zpravodajové ze Studia STA se pravidelně zúčastňují mnoha
akcí, aby informovali širokou veřejnost a zpracovali
reportáž. Zástupci tiskové a televizní agentury tentokrát
zavítali na pietní událost, která se uskutečnila u památníku
Obětem válek a násilí ve Smetanových sadech v Krnově.
Přesně v pondělí 6. května začaly oslavy Dne osvobození
Krnova a Dne vítězství. „U příležitosti připomenutí si konce
druhé světové války se slavnostního aktu zúčastnil i náš
televizní štáb, který vše zaznamenával pomocí foto a video
reportáže,“ přiblížil zástupce výkonné ředitelky a mediální zástupce Studia STA Radek
Vráblík.
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Společně s vedením města Krnova, zástupci politických stran a místními občany se pietní
události zúčastnil i zástupce výkonné ředitelky Radek Vráblík. Položil kytici na pomník a
poté se všemi, se přesunul na krnovský hřbitov. „Vzpomínkového období na oběti první a
druhé světové války se účastním už po čtvrté. Třikrát to bylo pracovně – zpravodajsky, po
čtvrté jsem se zástupci položil kytici a podpořil svou účastí průběh celého pietního aktu,“
dodal zástupce výkonné ředitelky Radek Vráblík.
„Při pietním aktu jsem si vzpomněl na vyprávění mé babičky o průběhu války a o
katastrofách, které se při ní odehrávaly. Je mi moc líto, že letošní událost ztratila svou úroveň
a důstojnost. Tradice u krnovského gymnázia by měla být i nadále zachována ve větším
rozsahu,“ uzavřel Vráblík.
Studio STA přichází s novým logem
Studio STA – studentská tiskové a televizní agentura o. s.
přichází po dvou letech s velkou proměnou. Na Slavnostech
Studia STA v Kulturním domě v Dívčím Hradě v sobotu
18. května 2013 prozradila a ukázala veřejnosti nové logo
celé zpravodajské organizace. Vše pro Studio STA o. s.
vytvořilo grafické studio Visuallab, jejichž majitel Přemysl
Drozd vlastní se svou manželkou i Přemyslovský dvůr ve
Slezských Pavlovicích. Studio Visuallab například
vytvářelo grafiku pro televizi Prima, Českou Televizi,
Blesk.cz, TopStar Magazin, Prostřeno anebo i pro VIP
Prostřeno.
Nové logo Studia STA
Koncept vycházel z tvaru širokoúhlé televize. Za hlavním motivem jsou prvky představující
příchozí zprávy anebo aktuality. Dominující modrá barva umocňuje serióznost celého
projektu a organizace. Font je zakulacený, přesto si zachovává určitou tvrdost. Barevně
odstupňované prvky. Rám kolem loga je v retro stylu s kulatými rohy. Díky tomu si
zachovává uvolněný vzhled. Reprezentuje tak mladý studentský projekt.
Televize STA má novou znělku
Další změnu, kterou připravilo Studio STA – studentská
tisková a televizní agentura o. s., diváci uvidí při reportážích
Televize STA. Změnou loga organizace se zároveň
proměnila grafika televizní části agentury. „Současně
přicházíme s novou znělkou a titulkovými lištami. Grafika
zaujme snad každého diváka. Navíc úvodník je ve 3D,“
informoval zástupce výkonné ředitelky Studia STA Radek Vráblík.
Televizní grafiku pro Studio STA o. s. vytvořilo grafické studio Visuallab, jejichž majitel
Přemysl Drozd vlastní se svou manželkou i Přemyslovský dvůr ve Slezských Pavlovicích.
Studio Visuallab například vytvářelo grafiku pro televizi Prima, Českou Televizi, Blesk.cz,
TopStar Magazin, Prostřeno anebo i pro VIP Prostřeno.
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Co se děje při televizním natáčení?
Studio STA a především Televize STA se při reportážích
setkává s mnoha lidmi, se kterými natáčí rozhovory a
záběry. Každý z diváků pak na Informačním portále Studia
STA zhlédne sestříhanou a nakonec hotovou reportáž, ale
jak to občas vypadá před kamerou anebo za ní?
„Natočit reportáž není zase tak snadné, jak to od pohledu vypadá. V terénu se občas
setkáváme s „přeřeky“, zajímavými záběry anebo i s vtipnými vstupy. Při každoročním výročí
organizace je tradicí, že vydáváme sestřih nepovedených záběrů,“ přiblížil zástupce výkonné
ředitelky Studia STA Radek Vráblík.

Studio STA sfouklo druhou svíčku na dortu
Studentská tisková a televizní agentura oslavila druhé výročí
od založení organizace. V sobotu 18. května si děti užívaly
Májového karnevalu, dospělí roztančili parket na Večeru
naruby.
Zástupci Studia STA – studentské tiskové a televizní agentury o. s. si zažili perný víkend. V
Kulturním domě v Dívčím Hradě pořádali Slavnosti Studia STA, kde společně s veřejností
oslavili druhé narozeniny celé organizace. „Druhé výročí jsme tentokrát rozdělili do dvou
akcí. Jednu jsme pořádali v sobotu 18. května od 15 hodin pro děti - Májový karneval, druhou
částí byl pak ve stejný den od 19 hodin Večer naruby pro dospělé,“ přiblížil zástupce výkonné
ředitelky Studia STA Radek Vráblík.
Na karnevalu práskaly balónky
Báječné karnevalové odpoledne si užívali malí, ale i velcí příznivci namalovaných obličejů a
nastrojení celého svého těla. „Když jsem si procházela celý sál, viděla jsem spoustu masek.
Například barevnou Milku, princeznu, rytíře, podzimníčka a spoustu dalších. Bylo vidět, že si
všichni na přípravě dali záležet,“ řekla výkonná ředitelka Studia STA Zdeňka Spurná.
Pestrý program zahájil moderátor Radek Vráblík, pak přišly na řadu děti z tanečního souboru
Hlinecký Trojlístek. Po kulturním zpestření odpoledne do sálu přiletěli klauni s balónky a
rozdováděli všechny děti, aby se pomalu připravily na zábavné soutěže. „Tvarovaly se hadové
balónky, ze kterých jsme vytvářeli různá zvířátka. Natěšené a radostné děti pak s námi přešly
na soutěže - tančilo se s balónky, foukaly se balónky až k prasknutí a hráli jsme i
židličkovanou,“ doplnila vedoucí propagace a soutěží Studia STA Jana Vráblíková, která patří
do tříčlenného týmu klaunů.
Součástí odpolední akce bylo i vyhlášení Májové královny a krále. „Dva vítězové získali
šerpu a další odměny. Děkujeme také krnovské firmě Kofola a.s. za nápoje pro děti. Dále i
paní Jarce Dedkové a Janě Spurné za pusinky,“ poděkovala výkonná ředitelka Zdeňka
Spurná.
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Večer naruby s tancem a soutěžemi
Domácí příprava, převlékání se do retro a naruby stylu. Takhle vypadal večer v Dívčím
Hradě. Slavnostní show opět zahájili moderátoři. Tentokrát pár moderátorů vytvořený z
vedení Studia STA - Zdeňka Spurná a Radek Vráblík. „Naladili jsme správnou atmosféru na
večerní pestrý program a potom už všechno mohlo začít,“ přiblížila Zdeňka Spurná, výkonná
ředitelka Studia STA.
Večerní show po moderátorském vstupu začala kulturním programem. S tanečky vystoupily
žákyně z Mateřské školy a Základní školy z Třemešné ve Slezsku. Zazpívala Kristýna
Postulková ze Základní umělecké školy Krnov a třešničkou večera se stala Veronika
Vrublová z Hlasu Československa. „Zábava dále poklovala soutěžemi. Popíjelo se pivo a
Frisko, tančilo se s balónky anebo se podlézala tyč. Za celý večer se vyhlásila Narubačka a
Narubák 2013, což byli nejlepší tanečníci večera,“ dodala Zdeňka Spurná.
„Večer jsme zapálili svíčkovou dvojku na dortu. Sfoukávala ji výkonná ředitelka Studia STA
Zdeňka Spurná společně se starostkou Dívčího Hradu Boženou Mruzíkovou. Nechyběl ani
slavnostní přípitek, odhalili jsme nové logo a přes diaprojektor jsme všem pustili nepovedené
záběry,“ pokračoval zástupce výkonné ředitelka Studia STA Radek Vráblík. Večerní akce se
zúčastnil i místostarosta Krnova Michal Brunclík se svou manželkou. „Děkujeme panu
místostarostovi za jeho účast a všem návštěvníků, kteří se přišli s námi pobavit. Také
děkujeme všem sponzorům a dárcům cen do Hry o štěstí,“ uzavřel Vráblík.
Navštívili jsme a zahráli si v ateliérech nekonečného seriálu Ulice v Praze
Zástupci Studia STA – studentské tiskové a televizní agentury o. s.
vycestovali o sobotním brzkém ránu z Krnova do Prahy. Po cestě se už
těšili na 13. hodinu, kdy je čekal vstup do pražských ateliérů
nekonečného seriálu Ulice. „Jako komparzisti jsme si zahráli v několika
scénách. Můžu jen přiblížit, že se jednalo především o bar Coolnu.
Vysílat se vše bude na přelomu měsíce září a října 2013,“ řekl zástupce
výkonné ředitelky Studia STA Radek Vráblík.
Členové Studia STA si zároveň za celé odpoledne prohlédli i ateliéry,
kde se všude natáčí různé záběry. „Navštívili jsme například Uličnické náměstí, kancelář
starosty Nykla, pokoje dětí, chodbu a schodiště z domu pana Peška anebo i byty všech rodin z
Ulice. Zároveň jsme se vyfotili s herci, kteří zrovna v náš vyvolený den natáčeli,“ v závěru
doplnil Vráblík.
Fandíte Studiu STA? Pořiďte si placku!
Studio STA – studentská tisková a televizní agentura o. s.
pokračuje ve svém rozvoji krůček po krůčku. Mediaální
agentura naposledy uveřejnilo nové logo a televizní znělku,
nyní organizace přichází s dalším propagačním materiálem.
„Pro naše fanoušky, čtenáře a diváky jsme připravili
originální STA placku,“ přiblížila výkonná ředitelka Studia
STA Zdeňka Spurná.

10/20

STA placka vyjadřuje veřejnou podporu organizace a celého zpravodajství Studia STA. Důraz
na jedinečné regionální zprávy klade motto: „Když informace, tak od STA!“.
„Fanouškovskou placku si může pořídit kdokoliv. Stačí, když si o ni napíše na e-mail
placka@studio-sta.cz. Bude vám poté odepsáno, a domluvíte se na předání. STA placka stojí
40 korun. Placka je bez překrývacího webu výrobce, který je na obrázku u článku,“ uzavřela
Spurná.
Studio STA podporuje vrbenské hasičky
Každá nová událost začíná od základů. Jak vzniklo před
dvěma lety Studio STA, podobně se stvořilo i družstvo žen –
hasiček z Vrbna pod Pradědem. Skupinka mladých žen s
hasičským srdcem se rozhodla trénovat, vybavit se
technikou a různými materiály. Nyní už pilně na sobě
pracují a účastní se soutěží – požárních sportů.
Družstvo vrbenských žen si také za svou odvahu, soutěživost
a obdiv zasloužilo podporu Studia STA. „Jako malý „klučík“
jsem závodil za mladé vrbenské hasiče. Celou dobu mám k
hasičům hodně blízko, nyní s nimi spolupracujeme a tvoříme různé reportáže,“ pochlubil se
zástupce výkonné ředitelky Studia STA Radek Vráblík.
Vedení tiskové a televizní agentury se proto rozhodlo podpořit vrbenské družstvo žen. „Když
někdo něco potřebuje od Studia STA, vždy nabízíme mediální prezentaci. Je to jediná věc,
kterou je možné předávat ostatním a tím je tak zviditelnit na veřejnosti. Jen výjimečně
přistoupíme k finanční stránce. Vrbenské hasičky jsme ale na počátku podpořili finančně,
protože potřebují mít dostatečnou výbavu k hasičským soutěžím. Součástí všeho je i mediální
záštita a prezentace,“ doplnil Radek Vráblík.
Studio STA je tak propagováno na každých hasičských soutěžích, kterých se zúčastní
vrbenské družstvo žen. Na jejich dresech je totiž vytisknutý nápis Studia STA – regionálního
zpravodajství s podpisem mediálního zástupce.
Zástupce výkonné ředitelky Radek Vráblík zastupoval Studio STA v porotě
Základní škola na Dvořákově okruhu v Krnově pořádala po
roce další významnou akci. Tentokrát zástupce výkonné
ředitelky Studia STA Radek Vráblík nehodnotil Miss školy,
ale chlapecký ročník – Missáka školy 2013. „Hodnocení
bylo velmi obtížné, ale nakonec rozhodl součet všech bodů
nás jedenácti porotců,“ přiblížil zástupce výkonné ředitelky
Studia STA Radek Vráblík.
V hodnotící porotě zasedala také místostarostka Krnova
Renata Ramazanová, zástupkyně ředitele školy Ivana
Procházková, za krnovský Jalex Jaroslav Mlček, nejmladší pedagožka školy Nina Bordovská,
bývalá pracovnice školy Ludmila Holubová, bývalá žákyně školy Eva Mecová, za školní
parlament Lucie Kotásková, za Sdružení rodičů školy Romana Pechová, za Základní
uměleckou školu Krnov Kateřina Vidličková a taktéž Missák školy 2011 Mario Adamec.
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Cestovali jsme pohádkovým vlakem, nechyběli klauni a liptaňský vodník
Zástupci Studia STA – studentské tiskové a televizní
agentury o. s. jsou pro každou legraci. Tentokrát se zapojili
do báječného programu na úzkorozchodné dráze na
Osoblažsku. V sobotu 1. června tam z Třemešné ve Slezsku
do Osoblahy a zpět vycestoval pohádkový parní vláček.
Studio STA na místo vyslalo své klauny – tentokrát v
zastoupení - výkonnou ředitelku Studia STA Zdeňku
Spurnou a jejího zástupce Radka Vráblíka. Nechyběl ani
liptaňský vodník - Zdeněk Navrátil. „Na pohádkové trase pracoval náš zpravodajský štáb a
zároveň jsme se zapojili do pestrého programu pro cestující - hlavně pro děti, ale bylo vidět,
že jsme pobavili i jejich rodiče,“ přiblížila výkonná ředitelka Studia STA Zdeňka Spurná.
Klauni po celou dobu jízdy rozveselili všechny děti, za odměnu jim věnovali bonbón, kartičku
STA a někteří si zasloužili i placku STA. Liptaňský vodník na oplátku rozdával barevné
pentličky z krepového papíru.
Na Lesní slavnosti Lapků z Drakova zastupovali Studio STA
Pětičlenný tým zastupoval Studio STA na tradiční velkolepé
Lesní slavnosti Lapků z Drakova a Dnech Lesů ČR. Akce se
zúčastnili v sobotu 13. a v neděli 14. července 2013.
Studio STA – studentská tisková a televizní agentura o. s.
po celou dobu své působnosti spolupracuje se Spolkem
Přátelé Vrbenska a mediálně podporuje mnoho vrbenských
akcí. Tentokrát se zástupci Studia STA podíleli na lesní
slavnosti. „Letos jsme měli na Drakově stanoviště Zlaté
kuželny, kde tajemní skřítci hráli s dětmi kuželky,“ přiblížila výkonná ředitelka Studia STA
Zdeňka Spurná. Skřítky letos zastupovala Andrea Petržílková, Klára Jedličková a Marie
Čechová.
O mediální záštitu a moderování se postaral zástupce výkonné ředitelky Radek Vráblík
společně s asistentkou Barborou Panáčkovou. „Jsem mile ráda, že akce má velký ohlas a
Studio STA se jí mohlo i letos zúčastnit. Děkuji všem za spolupráci a taktéž i celému týmu,
který zastupoval Studio STA na lesní slavnosti,“ dodala ředitelka Spurná.
Redaktor Radek Vráblík na reportáže přicestoval neobvykle, na jízdním kole
Pořadatelé a návštěvníci kulturních akcí a jiných událostí
jsou většinou zvyklí na novináře, kteří přicestují služebním
autem. Zástupce výkonné ředitelky a redaktor Studia STA
Radek Vráblík o víkendu nyní ale zvolil jinou metodu. Na
reportáže přicestoval se svými přáteli Miroslavem
Petrečkem a Janem Blejchařem na jízdním kole. „Z Krnova
jsme vycestovali před desátou hodinou dopoledne a před
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pravým polednem jsme zavítali na kulinářskou akci „Guláš bez hranic“ do Dívčího Hradu,“
popisuje cyklistickou vyjížďku zástupce výkonné ředitelky Radek Vráblík.
Tři cyklisti se v Dívčím Hradě občerstvili a pobavili se s přáteli. Radek Vráblík vše také
fotograficky zdokumentoval. „Po dopoledním programu v Dívčím Hradě jsme nakonec cestu
nasměrovali na Den obcí do Holčovic,“ pokračoval cyklista.
V Holčovicích se redaktor Radek Vráblík zdržel pár hodin, pořídil fotografie a do
zpravodajství připravil rozhovory. Nezapomněl se pobavit s přáteli a obejít všechny soutěžní
stanoviště, aby věděl, na co všechno se nesmí zapomenout v připravované zprávě a
fotoreportáži. „V podvečer nás čekala společná cesta domů do Krnova. Ujeli jsme za celý den
přes 70 kilometrů,“ dodal Vráblík, který ještě v závěru pokračoval: „Novinář je každý den
zvyklý sedět u počítače, připravovat reportáže, autem objet různé události. Proto člověk musí
pro své tělo taky něco udělat, a když to není jiný sport – je to mé oblíbené jízdní kolo,“
pousmál se zástupce výkonné ředitelky Radek Vráblík.
Výkonná ředitelka Zdeňka Spurná hodnotila guláše, předávala vítězům ceny
Studio STA – studentská tisková a televizní agentura o. s. se
tradičně zúčastňuje každoročních kulturních a kulinářských
akcí. Tentokrát zástupci mediální agentury nechyběli ani na
druhém ročníku Guláše bez Hranic v Dívčím Hradě. V
minulém roce zasedal v hodnotící komisi dřívější výkonný
ředitel Radek Vráblík, letos to byla šéfka Studia STA
Zdeňka Spurná. „Hodnotili jsme celkem sedm gulášů a
našim úkol bylo vybrat tři nejlepší,“ přiblížila výkonná
ředitelka Studia STA Zdeňka Spurná.
Tříčlenná komise v závěru soutěže předávala třem týmům hodnotné ceny a zhodnotila celé
kulinářské dopoledne. „Guláše byly na vysoké úrovni a pro nás porotce bylo hodně těžké
vybrat ten nejchutnější a pak další dva nejlepší, abychom ocenili tři první místa,“ v závěru
dodala Spurná.
Studio STA se stalo multimediální agenturou
Studio STA, které působí přes dva roky na Bruntálsku a v Moravskoslezském kraji, přichází s
další novinkou! Od měsíce srpna 2013 se organizace už nebude nazývat Studio STA –
studentská tisková a televizní agentura o. s., ale nese nový oficiální název Studio STA –
multimediální agentura o. s.
„V rámci celé agentury pracujeme na neziskovém sektoru, tiskové a televizní sféře,
mediálních záštitách, moderování a jiných propagacích a prezentacích. Proto agentura nese
specifický název, který shrnuje všechny služby – multimediální agentura,“ přiblížil zástupce
výkonné ředitelky Studia STA Radek Vráblík.
Nyní Studio STA – multimediální agentura o. s. pracuje na dalších organizačních změnách a
připravuje zpravodajské novinky a projekty. „Některé budou představeny už letos, na jiné se
všichni mohou těšit začátkem a v průběhu roku 2014,“ uzavřel Vráblík.
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Mediální zástupce Radek Vráblík se zúčastnil polských dožínek
Studio STA – multimediální agentura o. s. je blízce spjata s
bruntálským regionem. Zástupci agentury navštěvují různé
události například na Osoblažsku a zavítají i za hranice.
Například do Polska. Tentokrát se zástupce výkonné
ředitelky Studia STA Radek Vráblík zúčastnil polských
dožínek v obci Prężynka. „Na dožínky mne oficiálně pozval
pan Můller, který je významným zemědělcem ve Slezských
Pavlovicích. Velmi si toho vážím,“ poděkoval zástupce
výkonné ředitelky Studia STA Radek Vráblík.
Akce se zúčastnilo několik stovek návštěvníků a to především z Polska. Mezi nimi byli i
zástupci z Osoblažska. Hlavní moderátor dožínkových slavnostní oficiálně představil
polského redaktora, nezapomněl ani na přítomnost zástupce zpravodajství Studia STA. „S
některými polskými přáteli se už znám z dřívějška, ale překvapilo mne, že mne museli
oficiálně před všemi představit, že sedím mezi nimi a účastníme se jejich velkolepé akce.
Cením si toho,“ překvapeně řekl Radek Vráblík.
„Musím ale vyzdvihnout polskou kulturu. Zásadně se nedá rovnat s tou českou. Občané
několika obcí se společně sejdou, pobaví se, drží pospolu, dodržují tradice a jsou všichni mezi
sebou přátelští a rádi si pomáhají. V tomto by si měla ČR vzít velký příklad,“ uzavřel Vráblík.
Studio STA šmakovalo Moravskoslezsko
V Hotelu Mercure v Ostravě probíhala ve středu 4. září od
11 hodin tisková konference spojená s degustací
regionálních specialit a společného hodnocení. Slavnostní a
zábavné události se zúčastnili taktéž zástupci Studia STA.
Byli to Jana a Radek Vráblíkovi. „Hodně si pochvaluji už
tříletý kulinářský projekt „Jak šmakuje Moravskoslezsko“.
Je to přínosné pro náš kraj a konečně všichni společně objeví
naše regionální speciality,“ přiblížil zástupce výkonné
ředitelky Radek Vráblík.
Zástupci tisku, kraje a kuchaři si pochutnávali na deseti pokrmech. Museli vybrat ten
nejchutnější. „Jsem rád, že jsme se všichni shodli na vítězném jídle. Mám rád na jídlo maso a
potom až něco výjimečně lahodného. Pochvaloval jsem si Slezskou sváteční kachnu s
hlávkovým zelím a bramborovými noky. Stačilo by ji při přípravě podlít malinko pivem a je
to úžasná specialita. Slaďoučký byl i Kiščok od babičky,“ pochutnával si v Ostravě Radek
Vráblík, který v závěru dodal: „Určitě, jak výjde třetí díl kuchařky, ukuchtíme si doma skvělé
regionální jídlo.“
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Studio STA oslavovalo sto let železnice
Studio STA – multimediální agentura o. s. oslavila společně
s hlavními pořadateli akce stoleté výročí železniční tratě
Kravaře ve Slezsku – Hlučín. „Zajistili jsme mediální
prezentaci a propagaci velkolepé akce. Sto let se neslaví
každým rokem, proto jsme opět podpořili úspěšnou akci,
která propaguje rozvoj a zachovává dřívějších tradic,“
přiblížil zástupce výkonné ředitelky Radek Vráblík, který
zároveň jako moderátor doprovázel cestující a kulturní
program svým profesionálním proslovem.
„Osobně jsem vycestoval v roli výpravčího, ale na takové odbornosti byli jinačí. Já jen zajistil
průvodní slovo buď hlásáním do megafonu anebo slavnostním proslovem na kulturním
programu v Kravařích ve Slezsku,“ pokračoval Vráblík.
Radek Vráblík fotografoval akci, vyhrál cenu Ministerstva zemědělství ČR
Každý z redaktorů, fotoreportérů a dalších ze Studia STA –
multimediální agentury o. s. pracuje na zpravodajství
především v terénu. Velkolepé akce Farmářské slavnosti v
Krnově se zúčastnil i redaktor Radek Vráblík, kde vytvořil
průřezovou fotoreportáž. Jednu fotografii nakonec poslal do
soutěže Ministerstva zemědělství ČR a vyhrál páté kolo
fotografické soutěže.
„Sám jsem byl překvapený, když mi volali z ministerstva, že
jsem vyhrál. V první chvíli jsem nevěděl, o co se přesně jedná, protože toho je opravdu moc
při reportážích. Vážím si vítězství v daném kole a jsem rád za regionální suroviny a
propagační materiály. Podobně by se mělo podporovat více takových záměrů, abychom si
zachovali naše potraviny a nejedli něco z ciziny,“ v závěru přiblížil Radek Vráblík.
Studio STA se zúčastnilo úspěšné soutěže SuperKrás, natáčelo soutěžící slečny
Zástupci Studia STA – multimediální agentury o. s.
nezaháleli a vydali se do malebné vesničky Dolní Moravice,
kde se zúčastnili prestižní mezinárodní soutěže SuperKrás v
hotelovém komplexu Avalanche. Tam ve čtvrtek 10. října
probíhalo semifinále - promenáda půvabných dívek. „Akce
se zúčastnil štáb Televize STA, kde jsme natáčeli reportáž a
video-střih z celého večera. Osobně mohu akci hodnotit jako
velmi úspěšnou,“ přiblížil zástupce výkonné ředitelky Studia
STA Radek Vráblík, který se těší na závěrečné finále
soutěže.
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První CD opavské kapely 2-R pokřtil mediální zástupce Radek Vráblík
Kapela 2-R v Music clubu 13 v Opavě v sobotu 16. listopadu
od 20 hodin odehrála své songy Adresář, Musím ti říct, Kde
tě mám, Každým krokem, Jedna z mála, Postrádám a
Nezbývá čas. Uprostřed koncertu ale přišla slavnostnější
chvíle. Na hudební podium přivítali mediálního zástupce
Studia STA Radka Vráblíka, který kapele připomáhá s
propagací a přípravou videoklipu a zároveň společně s
kapelou pokřtil jejich první CD pod názvem Nezbývá čas.
„Bylo mi ctí, pokřtít kapele jejich první CD. Zároveň jsem se usmál nad názvem, protože
zcela vystihuje naše každodenní „problémy“ s časem, při našich aktivitách. Přeji kapele
mnoho úspěchů a hodně zdaru do vrcholného světa showbyznysu,“ řekl zástupce výkonné
ředitelky Studia STA Radek Vráblík.
Zástupci Studia STA zasedali v komisi Promovideo na
Slezské univerzitě v Opavě
Slezská univerzita v Opavě uspořádala pro své studenty
soutěž pod názvem „Promovideo“. Pořadatelé tak stvořili
dva hodnotící týmy. Jednomu z nich předsedal Radek
Vráblík, dalšími členy byla Barbora Panáčková, Veronika
Spurná a Monika Závodná. „Pozvánku od pedagoga Michala
Novotného jsem zajisté přijal a složil tříčlenný tým.
Hodnotili jsme celkem ve složení čtyř,“ přiblížil zástupce
výkonné ředitelky Studia STA a předseda hodnotící komise
Promovideo Radek Vráblík.
Komise hodnotila jen dvě videa, obě ale měla své individuální ztvárnění. „První video mělo
umělecký cit s duchem prezentovat město Opavu se spojením se Slezskou univerzitou. Druhé
mělo modernější ztvárnění celého děje s výrazným zakončením. Obě videa se mi líbila,
vyhodnocení ale nechám na nás všech v komisi,“ doplnil Vráblík, který dodal, že zasedání se
uskutečnilo 21. listopadu 2013 v budově rektorátu Slezské univerzity v Opavě, kde si ještě
také prohlédli například učebny a funkci 3D tiskárny.
Studio STA vám přeje poklidné Vánoce a úspěšný nový rok 2014
Vážení přátelé a čtenáři,
za Studio STA – multimediální agenturu o. s. vám přejeme
poklidné vánoční svátky, abyste je prožili v rodinném kruhu
a příjemné atmosféře. Do nového roku 2014 vám přejeme
hodně štěstí, zdraví, lásky, spokojenosti, mnoho osobních a
pracovních úspěchů a těšíme se na další spolupráci. Budeme
rádi, když i v roce 2014 zůstanete s námi.
Váš tým Studia STA
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Charita Krnov a Studio STA předaly dárečky dětem na Osoblažsku
V den před Štědrým dnem se ředitelka Charity Krnov
Monika Dudová se svou dcerou Michaellou v doprovodu
zástupce výkonné ředitelky Studia STA Radka Vráblíka
vydali na Osoblažsko, aby deseti dětem ze sociálně slabých
rodin předali dárečky k Vánocům. Studio STA událost
mediálně prezentovalo.
„Už od začátku, co jsme jako organizace navázali spolupráci
s obcemi na Osoblažsku, osobně mi není lhostejné, v jakých podmínkách některé rodiny žijí a
to především děti. Jako budoucí pedagog mi na nich hodně záleží, protože někdy doplácí i na
špatné životní kroky svých rodičů,“ v závěru dodal Radek Vráblík ze Studia STA, který
alespoň svou přítomností a pomocí přispěl špetkou štěstí a radosti do osoblažských rodin.
Zástupci Studia STA se zúčastnili mezinárodní soutěže SuperKrás
Zástupce výkonné ředitelky a reportér Radek Vráblík,
kameraman Televize STA Jakub Ander se zúčastnili
slavnostního finálového galavečera mezinárodní soutěže
SuperKrás, který se uskutečnil ve Středisku volného času v
Rýmařově v neděli 29. prosince. Na místě štáb Televize STA
připravoval do aktuálního zpravodajství foto a video
reportáž. V závěru poseděli s významnými hosty na VIP
večírku anebo se i setkali se zpěvačkou Ivetou Bartošovou.
„Pestrý program hodnotím jako velmi úspěšný a vydařený. Musím pochválit pořadatele a
tvůrčí tým. Dívky byly krásné a moc se nám líbily i různá kulturní vystoupení. Se společností
Infogold s.r.o. je velmi příjemná spolupráce,“ pochvaloval si zástupce výkonné ředitelky
Studia STA Radek Vráblík.
Zakladatel společnosti jmenoval správní a dozorčí radu, zvolena byla "nová" ředitelka
Členské zasedání Studia STA – multimediální agentury o. s.
rozhodlo dne 12. listopadu 2013 o změně právní formy sdružení
z právní formy "občanské sdružení" na právní formu "obecně
prospěšná společnost", dle zákona číslo 68/2013 Sb., o změně
právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou
společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodný den změny
právní formy je 13. listopad 2013.
Krajský soud v Ostravě dne 20. prosince 2013 rozhodl ve svém
usnesení a zapsal Studio STA – multimediální agenturu o.p.s. do
rejstříku obecně prospěšných společností.
„Studio STA – multimediální agentura o.p.s. byla po nabytí právní moci oficiálně zapsána do
rejstříku obecně prospěšných společností v pátek 17. ledna 2014,“ informoval zakladatel
společnosti Radek Vráblík.
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Organizace i nadále zůstává pod stejným IČ 22888853 a DIČ CZ22888853.
Zakladatelem Studia STA – multimediální agentury o.p.s. je Radek Vráblík, který určil a
jmenoval do funkce statutárního orgánu organizace – "novou" ředitelku Zdeňku Spurnou a
sestavil šestičlennou správní radu a tříčlennou dozorčí radu.
„Na post předsedkyně správní rady jsem jmenoval Karin Rajnochovou; dalšími členy je Ing.
Karel Oubělický; Mgr. Nikola Krusberská; Jaroslav Pavelka; Bc. Anna Dohnalová a Vladimír
Hula. Předsedou dozorčí rady se stal Bc. Jan Bezděk; členy pak Markéta Teutrine, MBA a
Tomáš Spurný,“ pokračoval v odhalování nových jmen Radek Vráblík, který byl zároveň
pověřen zastupováním ředitelky společnosti.
Studio STA – multimediální agentura o.p.s. má také své zaměstnance. Na pozici redaktorky –
editorky Bc. Petru Oubělickou, mediální zástupkyni v oblasti mediální prezentace a propagace
Šárku Cimbálovou a foto-video reportéra Jakuba Andera.

Projekty Studia STA
 Informační portál Studia STA
Mediální agentura vlastní několik domén, provozuje strukturu Nových médií
Tisková a televizní agentura Studio STA se zabývá mediální
sférou už přes dva roky. Za celou dobu vytvořila strukturu
Nových médií. Na internetu provozuje tři webové portály, na
Facebooku dvě stránky, nechybí ani Twitter a portál
zaměřený na video - YouTube. „Většina zástupců organizace
využívá vlastní facebookové profily pro komunikaci s
veřejností a na denním pořádku jsou taktéž e-mailové
schránky,“ přiblížil zástupce výkonné ředitelky Studia STA
Radek Vráblík. Zpravodajství je vysoce čtené, regionální a pokrývá celý Bruntálský region.
Studio STA má vlastní webové stránky občanského sdružení pod stálou registrační doménou
poskytovatele služeb www.studiosta.webnode.cz. Vlastní u tohoto portálu doménu
www.studiosta.cz. „Na těchto stránkách najdou čtenáři zajímavosti o chodu celé organizace,
novinkách a informace, které musí být podle zákona uveřejněny na internetu,“ pokračuje
Vráblík.
Hlavní zpravodajské webové rozhraní Informační portál Studio STA pracuje taktéž pod stálou
registrační doménou poskytovatele služeb www.sta-studio.webnode.cz. Dále pak pod
doménou www.studio-sta.cz, www.studio-sta.eu a www.tvsta.cz. Třetím webovým portálem
jsou stránky moderátora a mediálního zástupce Studia STA Radka Vráblíka. Tyto stránky jsou
pod stálou registrační doménou poskytovatele služeb www.radekvrablik.webnode.cz.
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Mediální agentura provozuje facebookovou stránku občanského sdružení na
www.facebook.com/studiosta
a
stránku
Informačního
portálu
Studia
STA
www.facebook.com/infoportalsta. „Sociální sítě jsou vedlejším produktem Studia STA, kde
se sdílí a propagují všechny materiály a příspěvky. Hlavními jsou webové portály,“ doplnil
zástupce výkonné ředitelky.
Součást struktury Nových médií Studia STA je stránka na Twitteru
www.twitter.com/StudioSTA a všechny natočené videoreportáže jsou uveřejněny na
YouTube www.youtube.com/studiosta1.

Hospodaření za rok 2013
Nezisková organizace Studio STA o.p.s. celý rok všechny své stávající aktivity financovala z
členských příspěvků, dotací od měst a obcí či mikroregionů. Také zajišťováním mediální
prezentace a propagace.
Příjmy za rok 2013 byly 73 939,10,-Kč
Výdaje za rok 2013 byly 72 236,55,-Kč
Největší položkou na seznamu výdajů byly cestovní náklady (doprava) na všechny reportáže a
události v regionu. Finance byly využívány i na druhé oslavy Studia STA a pořádané soutěže
a zábavná odpoledne pro děti v regionu. Velká část prostředků byla využita i pro nákladné
hrazení webových prostorů a domén.
Studio STA podporují mikroregiony a obce
Studio STA – studentská tisková a televizní agentura o. s.
funguje jako nezisková organizace a všichni členové
pracují dobrovolně na projektech, zpravodajství a
pořádaných akcích. Nad Informačním portálem Studia
STA převzal záštitu hejtman Moravskoslezského kraje
Miroslav Novák a Město Krnov. „Informační portál Studia
STA byl podpořený v rámci veřejné finanční podpory z
rozpočtu Města Krnova pro rok 2013 v oblasti kultury a
zájmové činnosti,“ informovala výkonná ředitelka Studia
STA Zdeňka Spurná.
Tiskovou a televizní agenturu v rámci mediální prezentace a propagace finančně podpořil
Mikroregion Krnovsko a Mikroregion - Sdružení obcí Osoblažska. Na všem se taktéž podílí
Obec Dívčí Hrad, Osoblaha, Vysoká, Jindřichov ve Slezsku, Hlinka, Široká Niva a Brantice.
„Z finanční stránky organizace taktéž funguje v rámci podpory firem a jiných organizací,
mediálních prezentací, moderování a členských příspěvků. Všechny prostředky jsou využity
na provoz zpravodajství a technického zajištění celé organice. Vysokou částku obnáší i
cestovní náklady,“ v závěru doplnila Zdeňka Spurná.
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ZÁŠTITA INFORMAČNÍHO PORTÁLU STUDIA STA

Pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka a Města Krnova
Financováno z rozpočtu Města Krnova

PODPORUJÍ NÁS v oblasti kultury

Studio STA podporuje Obec Dívčí Hrad, Obec Osoblaha, Obec Brantice, Obec Vysoká,
Obec Jindřichov ve Slezsku, Obec Hlinka, Obec Široká Niva a další…
SPOLUPRACUJEME
ČEZBYS.cz - portál českého byznysu
MEDIÁLNĚ PODPORUJEME
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