VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014
STUDIO STA – MULTIMEDIÁLNÍ AGENTURA O.P.S.

Schváleno Správní radou Studia STA – multimediální agentury o.p.s.
dne 26. března 2015, usnesením č. 12/1/2015.
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Úvodní slovo ředitelky společnosti Zdeňky Spurné
Vážené dámy, vážení pánové a milí přátelé,
po roce jsme opět připravili Výroční zprávu
společnosti Studio STA - multimediální agentury
o.p.s. za rok 2014. Na několika málo stranách vám
chceme představit naši celoroční práci a její výsledky.
Výroční zpráva, kterou si právě prohlížíte, mapuje
uplynulý rok – tedy rok 2014. V loňském roce
jsme oslavili už třetí výročí fungování Studia STA.
Multimediální agentura Studio STA se řadí mezi
nová média a poskytuje aktuální regionální
zpravodajství, různá mediální zastoupení a záštity
v rámci Moravskoslezského kraje.
Vše, co je za námi, svědčí o dobré
kterou vykonávají naši redaktoři a příznivci
STA. Přeji proto našemu týmu, aby si i
zachoval nasazení v přípravě regionálních
optimismus a vytrvalost ve své tvůrčí

práci,
Studia
nadále
zpráv,
práci.

Vývoj Studia STA od května 2011 do konce roku 2014
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.

Záštita poslance, nové zpravodajské rubriky
Společnost Studio STA – multimediální agentura o.p.s. pracuje i v roce 2014 na svém
významném zpravodajském projektu Informační portál Studia STA. Začátkem roku přichází s
novou rubrikou Hasiči v akci, kterou zaštítil ředitel Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje, Územního odboru Bruntál Ing. Jiří Patrovský. Rubrika informuje o
činnosti profesionálních a dobrovolných hasičů na Bruntálsku.
Na konci měsíce března nad projektem Informační portál Studia STA převzal záštitu také
poslanec Parlamentu ČR Ladislav Velebný.
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Organizační struktura
Zakladatel společnosti
 Radek Vráblík

Ředitelství
 Zdeňka Spurná – ředitelka společnosti

Správní rada







Radek Vráblík – předseda správní rady
Karin Rajnochová
Ing. Anna Dohnalová
Mgr. Michal Novotný
Mgr. Marek Bocián
Vladimír Hula

Dozorčí rada
 Mgr. Jan Bezděk – předseda dozorčí rady
 Markéta Teutrine, MBA
 Tomáš Spurný

Souhrn roku 2014
Celé Studio STA – multimediální agentura o.p.s. se od svého založení, v květnu 2011,
neustále zdokonaluje a vyvíjí. Rok 2014 byl opět rokem náročným. Zástupci Studia STA
pracovali na rozvoji celé organizace, propagace bruntálského regionu a Moravskoslezského
kraje. Zajišťovali mnoho mediálních záštit, moderování kulturních a společenských akcí.
Spolupracovníci Studia STA – multimediální agentury o. s. se během své roční 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. Připravovali i důležité regionální aktuální zprávy.
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Ředitelce Studia STA Zdeňce Spurné se narodilo miminko, jmenuje se Terezka
Studio STA, jako multimediální agentura, přináší
oficiální a aktuální informace z porodnice
krnovské nemocnice. Na Tři krále, v pondělí 6.
ledna 2014 v 14.52 hodin, se výkonné ředitelce
Studia STA Zdeňce Spurné narodilo miminko.
„Jmenuje se Terezka, po své prababičce z Horních
Povelic na Osoblažsku. Váží 3,8 kilogramů, měří
48 centimetrů a jsme zdraví a šťastní,“ pochlubila
se výkonná ředitelka Studia STA Zdeňka Spurná.
Do nemocnice Zdeňku a Terezku Spurné přišli slavnostně navštívit její zástupce a zároveň
asistent poslance Radek Vráblík.
„Když se narodí miminko a ještě holčička, je to jakoby se na obloze rozsvítila jasná a zářící se
hvězda. Zažili jsme si příjemnou atmosféru, o naše kolegyňky je postaráno,“ zmínil se Radek
Vráblík, který se také těší i na svou budoucí dceru. „Ještě mám mnoho času, spoustu života a
práce před sebou, ale možná za pět let…,“ v závěru se zapřemýšlel a usmál Radek Vráblík.

Studio STA přichází s novou rubrikou o hasičích
Redakce Studia STA, která připravuje každodenní aktuální zpravodajství na Informačním
portálu Studia STA www.studio-sta.cz, přichází s novou a speciální rubrikou. Ta nese název
„Hasiči v akci“. Každý týden - vždy ve středu, čtvrtek a pátek (možno i o víkendu) vyjdou v
regionálních zprávách zajímavé informace a fotoreportáž o profesionálních a dobrovolných
hasičích v bruntálském regionu.
„Od začátku Studia STA máme blízkou spolupráci s regionálními hasiči, a proto jsme stvořili
speciální rubriku, která má za úkol informovat všechny čtenáře, co zajímavého mají na dané
hasičské stanici, jakou techniku, jak například vypadá jejich výjezd, soutěžní činnost anebo si
budete moci přečíst lidský příběh hasiče,“ informoval tvůrce speciální hasičské rubriky a
zástupce výkonné ředitelky Studia STA Radek Vráblík.
„Zástupci redakce Studia STA budou kontaktovat většinou velitele hasičů v daném městě či
obci, aby se s nimi domluvili na nejbližší schůzce. Prezentovat hasiči mohou cokoliv, a pokud
chtějí, aby se na nikoho nezapomnělo, stačí, když se ozvou na e-mail zpravodajstvi@studiosta.cz,“ v závěru doplnil Vráblík.

Ředitel HZS MSK Bruntál Jiří Patrovský převzal záštitu nad rubrikou Hasiči v akci
Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK), územnímu odboru
Bruntál a to především řediteli Jiřímu Patrovskému se zalíbila nová rubrika Studia STA, která
nese název Hasiči v akci. Hodnotí ji jako pozitivní a přínosnou pro propagaci profesionálních
a dobrovolných hasičů v regionu.
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Ředitel HZS MSK Bruntál Jiří Patrovský se tak setkal se zástupcem ředitelky Studia STA
Radkem Vráblíkem a s mediální zástupkyní – redaktorkou Šárkou Cimbálovou, která byla
pověřena zpracováním reportáží o hasičích. Všichni se společně domluvili na postupu
prezentace. Ředitel Jiří Patrovský nakonec společně s Radkem Vráblíkem udělili nad rubrikou
Hasiči v akci záštitu.
Redaktoři Studia STA zaznamenávali na Rýmařovsku návštěvu předsedy Poslanecké
sněmovny Jana Hamáčka
Do Moravskoslezského kraje ve čtvrtek 13.
března 2014 přijel předseda Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR Jan Hamáček se svým
ředitelem kanceláře Janem Morávkem. Na
Rýmařovsko zavítali v pátek 14. března 2014,
kde je doprovázel poslanec Ladislav Velebný,
místostarosta Rýmařova Jaroslav Kala a starostka
Rýžoviště Eva Lašáková. Všichni navštívili
Městský úřad v Rýmařově a dva velké regionální
podniky.
Oficiální návštěvy se účastnili také redaktoři Studia STA, kteří zaznamenávali celý průběh
pátečního dopoledne.

Památník II. světové války v Hrabyni navštívil ministr kultury, pozváno bylo i Studio
STA
Ministr kultury ČR Daniel Herman se svým
náměstkem René Schreierem zavítali do
Moravskoslezského kraje, kde také navštívili
Národní památník II. světové války v Hrabyni.
Na přání náměstka Reného Schreiera do
historického areálu přicestovali i zástupci Studia
STA, aby zaznamenali významnou českou
návštěvu. K události došlo v sobotu 15. března
2014 odpoledne.

Zakladatel společnosti Radek Vráblík zastává funkci asistenta poslance
Zakladatel a zástupce ředitelky společnosti Studio STA – multimediální agentura o.p.s. Radek
Vráblík přešel na významnou pracovní pozici. Od 1. prosince 2013 byl jmenován do funkce
asistenta poslance Parlamentu ČR Ladislava Velebného.
„Ve funkci asistenta poslance působím na regionální, ale i celostátní úrovni. Plánuji časový
harmonogram pana poslance, zajišťuji tiskový servis a navštěvujeme různé části regionu. S
celým poslaneckým týmem chceme budovat a být přínosem pro bruntálský region,“ zmínil se
asistent poslance.
6/19

Radek Vráblík je od samotného zrodu Studia STA ikonou multimediální agentury a se všemi
tvoří silný regionální zpravodajský a propagační komplex nových médií. „Ve Studiu STA se
zabývá personální strukturou, přípravou různých strategických plánů, projektů a rozvojem
organizace. V rámci redakce zpravodajství si občas napíše zajímavost z regionu a připravuje
reportáže z významných událostí, občas vyjíždí i k nečekaným událostem v rámci štábu
Televize STA,“ doplnila ředitelka společnosti Zdeňka Spurná.
Podrobnější informace o poslanci Ladislavu Velebném a jeho týmu najdete na webových
stránkách www.velebny.eu.

Studio STA se bude podílet na tvorbě filmu o úzkokolejce na Osoblažsku
V letošním roce 2014 se postupně připravuje zajímavý film o osoblažské úzkokolejce, který
bude přínosný pro celý region. Projekt „Osoblažka – Film 2014“ realizují Slezské zemské
dráhy o.p.s., Klub přátel osoblažské úzkokolejky o.s. a také Studio STA – multimediální
agentura o.p.s. Samotný dokument zmapuje toulky historickými vlaky po úzkorozchodné
dráze na Osoblažsku a další zajímavosti tohoto výběžku. Projekt zároveň zaštítil poslanec
Parlamentu ČR Ladislav Velebný.
„Studio STA se na projektu bude podílet v rámci mediální prezentace a propagace. Také jsme
ho zaštítili. Se štábem Televize STA hlavním realizátorům pomůžeme s natáčením a také s
různými náměty a zpracováním celého filmu,“ přiblížil zástupce ředitelky Studia STA –
multimediální agentury o.p.s. Radek Vráblík.
„Každoročně podporujeme mnoho zajímavých projektů, které jsou přínosem pro náš region a
dokážou rozšířit povědomí o nelehkém životě na Bruntálsku. Především Osoblažsko potřebuje
velikou prezentaci a propagaci a hlavně ukázat veřejnosti, jaké krásy se zde nacházejí,“
uzavřel Radek Vráblík.

Poslanec Ladislav Velebný zaštítil Informační portál Studia STA
Zástupci Studia STA – multimediální agentury o.p.s. oficiálně převzali záštitu poslance. Stalo
se tak v pondělí 31. března 2014.
Poslanec Parlamentu ČR Ladislav Velebný, který je zvolený za Moravskoslezský kraj a žije v
Dolní Moravici na Bruntálsku, zaštítil nejvýznamnější projekt multimediální agentury, který
nese název "Informační portál Studia STA".
Studio STA nyní nad projektem nese tři záštity. Aktuální záštitu poslance Parlamentu ČR
Ladislava Velebného, hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka a Města Krnova.
Zástupci Studia STA se zúčastnili konference pro cestovní ruch Euroregionu Praděd
Zástupci Studia STA Radek Vráblík a Jakub Ander se ve středu 23. dubna 2014 vydali do
Střediska chytrých aktivit ve Vrbně pod Pradědem a dále pak ve čtvrtek 24. dubna 2014 do
Malé Morávky, kde se zúčastnili jednání a konference Euroregionu Praděd se zaměřením na
destinační management turistické oblasti – rozvoj cestovního ruchu v Jeseníkách.
Z obou významných akcí pro náš region zpracovávali tiskový servis, foto a video reportáž.
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Studio STA nechybělo na zahájení turistické sezony na Osoblažsku
O druhém státním svátku, ve čtvrtek 8. května 2014, ožila na
Osoblažsku letošní turistická sezona. Na úzkorozchodnou
dráhu vyjely výletní vozy, které poháněly dvě parní
lokomotivy. Zároveň se pokřtilo nové logo Mikroregionu –
Sdružení obcí Osoblažska, v cílové stanici si pestrý kulturní
a kulinářský program připravil tamní Osoblažský cech.
Významné akce se každoročně účastní také zástupci Studia
STA – multimediální agentury o.p.s., kteří jsou mediálními partnery událostí na
úzkorozchodné dráze. Velkolepé májové akce se letos zúčastnila ředitelka společnosti Zdeňka
Spurná s rodinou, její zástupce Radek Vráblík a kameraman Televize STA Jakub Ander.

Rubrika Hasiči v akci má úspěch, lidé se dovídají zajímavosti o regionálních hasičích
Redakce zpravodajství společnosti Studio STA –
multimediální agentura o.p.s. se na začátku letošního roku
rozhodla, že pro čtenáře začne každý den přinášet
zpravodajství z hasičského oboru. „Stvořili jsme zcela novou
rubriku Hasiči v akci, která má informovat čtenáře o vybavení, práci, zajímavostech a mnoho
dalšího z odvětví profesionálních a dobrovolných hasičů na Bruntálsku,“ informoval zástupce
ředitelky Studia STA Radek Vráblík.
Rubrika začala fungovat v lednu 2014, mediálně se tak prezentovaly a propagovaly všechny
profesionální a dobrovolné jednotky v regionu. Pro mnoho čtenářů je to velkou zajímavostí,
dozvídají se více informací o významné a důležité práci zdejších hasičů v regionu. „Mnoho
lidí se mi při různých rozhovorech zmínilo, že jsou moc rádi za rubriku Hasiči v akci.
Prostřednictvím reportáží se tak podívali do mnohých hasičských zbrojnic, kde ani nevěděli,
jak to tam funguje,“ pokračoval Radek Vráblík.
Rubrika Hasiči v akci splnila svůj cíl, redakce zpravodajství pro každý den přinášela jednu
tiskovou zprávu s fotoreportáží. „Nyní v rubrice budou i nadále přibývat zprávy z činnosti
hasičů u nás v regionu, už to nebude každý den, ale čtenáři se pořád mají na co těšit,“ uzavřel
zástupce ředitelky Vráblík.

Studio STA slaví třetí výročí od založení agentury
Největší nápad „Nových médií – virtuálního mediálního
světa na Bruntálsku“ přišel začátkem roku 2011.
Prolamující myšlenka vznikla v hlavě zakladatele
společnosti Radka Vráblíka. Na jaře 2011 se sestavuje
zakládající tým, vznikají stanovy, pravidla a cíle nové
organizace. Přesně 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.
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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 spojený s
Televizí STA.
V průběhu období a tří let došlo k významným změnám a profesionalizaci organizace.
„Studio STA jsme přejmenovali a změnili jsme právní formu organizace, před tím ještě došlo
k obměně grafiky, loga, televizní znělky. Nyní fungujeme pod zcela originálním názvem
společnosti: Studio STA – multimediální agentura o.p.s.,“ informovala ředitelka Zdeňka
Spurná.
Různé změny, rozvoj společnosti a významný přínos zpravodajství pro bruntálský region, ale
i Moravskoslezský kraj, můžete sledovat na webových stránkách společnosti
www.studiosta.cz anebo přímo na Informačním portálu Studia STA www.studio-sta.cz. „Naše
Studio STA letos v neděli 18. května 2014 slaví třetí výročí! Jsme moc rádi, že zvládáme
překonávat různé překážky a přinášet široké veřejnosti každý den aktuální zpravodajství,“ v
závěru dodala ředitelka Spurná.
Přejeme Studiu STA mnoho dalších významných dní ve zpravodajství!

Zástupci Studia STA se v Krnově zúčastnili Miss školy 2014
Základní škola na Dvořákově okruhu v Krnově každoročně
pořádá soutěž o nejpůvabnější žákyni anebo žáka školy. Letos
pomyslné žezlo čtrnáctého ročníku padlo na tamní dívky,
kterých bylo celkem čtrnáct. V pátek 30. května se tak zúčastnily
Školní Miss 2014.
První disciplínou bylo představení a rozhovor s porotou, dále
pak módní přehlídka a volná disciplína. V odborné porotě
například zasedal i zástupce ředitelky společnosti Studio STA –
multimediální agentura o.p.s. Radek Vráblík. Ten nakonec s
ostatními porotci vybrali letošní Miss školy 2014 a předali
vítězům hodnotné ceny a upomínkové předměty.
Fotoreportáž z akce pořizoval Jakub Ander ze Studia STA.

Studio STA mediálně podpořilo Den obce ve Václavově u
Bruntálu
Den obce ve Václavově u Bruntálu zpestřil imitátor Petr
Jablonský a zpěvák Josef Zíma. Nechyběl ani bohatý program
pro děti. Moderování se ujal Radek Vráblík ze Studia STA.
Významnou akci zároveň mediálně podpořila naše agentura,
kde naši zástupci pořizovali tiskovou zprávu a fotoreportáž.
Akce proběhla v sobotu 7. června 2014.
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Zástupci Studia STA se setkali s krnovskými seniory
Sejdeme se u dechovky. Tak se jmenovala kulturní a
společenská akce, která proběhla ve Středisku volného
času Méďa v Krnově ve středu 11. června 2014. Setkali se
tam krnovští senioři a při akci nechyběli ani zástupci
Studia STA – multimediální agentury o.p.s., kteří přijali
pozvání od starostky města Krnova Aleny Krušinová. Na
místě se tvořily rozhovory a reportáž.

Studio STA zaznamenávalo Romskou svatbu
Věrnost a odhodlání do nového manželství si slíbili
Dalibor a Iveta Pechovi z Krnova. Svatba byla romská,
křesťanská a hlavně bez alkoholu. Při události, která se
odehrála v sobotu 21. a v neděli 22. června 2014,
nechybělo ani Studio STA – multimediální agentura o.p.s.
a po celou dobu jejich zástupci pořizovali fotoreportáž a
připravovali materiály i pro jiná média.

Akci Guláš bez hranic v Dívčím Hradě mediálně zaštítilo Studio STA
V Dívčím Hradě na Osoblažsku se vařil Guláš bez hranic.
Třetí ročník stejně jako v loni vyhrál tým Tegul z Krnova.
Akce se konala na místním hřišti v sobotu 28. června 2014
od 13 hodin. Celou akci mediálně zaštítilo Studio STA –
multimediální agentura o.p.s. a samotná ředitelka
společnosti Zdeňka Spurná se zapojila do vaření gulášů a do
netradičních soutěží.

Studio STA mediálně zaštítilo Festival Holčovice 2014
Osmý ročník festivalu v Holčovicích přinesl široké
veřejnosti mnoho hudebních zážitků. Na podiu například
vystoupila kapela On The Way, Horkýže Slíže, Poslední
Výstřel, The Places a další. Akce se uskutečnila v sobotu
28. června 2014 a mediálně ji zaštítilo Studio STA –
multimediální agentura o.p.s. Při události nechyběli ani naši
dva redaktoři.
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Akci Dny pohody v Bruntále mediálně zaštítilo Studio STA
Město Bruntál ožilo hudbou, tancem a dalšími vystoupeními
aktivních a šikovných účinkujících, kteří jsou především z
našeho regionu. Pořádaly se tam tradiční Dny pohody 2014,
které proběhly v pátek 4. a v sobotu 5. července 2014. Akci
mediálně zaštítilo Studio STA – multimediální agentura o.p.s.

Studio STA zaznamenávalo koncert kapely 2-R z Opavy
Na velkolepém Festivalu v ulicích v Ostravě vystoupila
opavská kapela 2-R. Přišlo se na ně podívat 200 fanoušků.
Někteří zpívali, jiní zase tančili. Vše se odehrálo v úterý 15.
července 2014. Na akci nechyběli ani zástupci Studia STA –
multimediální agentury o.p.s. Naše agentura je mediálním
partnerem opavské kapely 2-R a opět o nich vyšel zajímavý
článek.

Studio STA na gastronomickém festivalu Jak šmakuje Moravskoslezsko
Dva dny plné dobrého jídla, pití a zábavy nabídl v úterý 15. a
ve středu 16. července 2014 gastrofestival Jak šmakuje
Moravskoslezsko v nově otevřeném areálu Trojhalí v Ostravě.
Jedním z vrcholů akce, kterou už počtvrté pořádá
Moravskoslezský kraj, bylo vyhlášení nejlepších regionálních
receptů. Letošní soutěž vyhrála Eva Zajacová se Svojským
plackem. Na akci zároveň nechyběli ani zástupci Studia STA –
multimediální agentury o.p.s., aby událost důkladně
zaznamenali.

Studio STA mediálně podpořilo Den obce v Rázové
O víkendu v Rázové na Bruntálsku, která se nachází kousek
od vodní nádrže Slezská Harta, se po celé jedno odpoledne
slavilo. V sobotu 19. července se tam konal tradiční Den
obce. Moderování se ujal Radek Vráblík ze Studia STA.
Významnou akci zároveň mediálně podpořila naše agentura,
kde naši zástupci pořizovali tiskovou zprávu a fotoreportáž.
Akce proběhla v sobotu 19. července 2014.
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Studio STA navštívilo řezbáře Jiřího Halouzku z
Jiříkova na Rýmařovsku
Řezbář Jiří Halouzka z Jiříkova na Rýmařovsku pracuje na
rozšíření betléma, který je největší na světě. Ve svém areálu
také buduje pekelné sklepení. Prohlédnout si jeho areál opět
vyjeli i zástupci ze Studia STA – multimediální agentury
o.p.s. Rodinu Halouzkových navštívili v sobotu 2. srpna
2014.

Zástupci Studia STA nechyběli u odhalení sochy mnicha
ve Vrbně pod Pradědem
Zástupci Osadního výboru v Mnichově ve Vrbně pod
Pradědem za přítomnosti významných hostů a široké
veřejnosti slavnostně odhalili sochu mnicha. Stalo se tak v
sobotu 9. srpna 2014 ve 14 hodin. Významnou událost
zaznamenávali i zástupci Studia STA – multimediální
agentury o.p.s. Podívat se přijel i předseda správní rady naší
společnosti Radek Vráblík, který je zároveň asistentem
poslance Ladislava Velebného.

Předseda správní rady Radek Vráblík se zúčastnil preventivní policejní akce
Dopravní a preventivní akce „Řídím, piju nealko pivo“
probíhala tentokrát na Bruntálské ulici v Krnově. Policisté
zkontrolovali 48 řidičů. Všichni odjížděli s dárkem, protože
před jízdou nepožili žádný alkohol. Preventivní akce se
zúčastnil i zástupce Studia STA – multimediální agentury
o.p.s., předseda správní rady společnosti, Radek Vráblík,
který je zároveň asistentem poslance Ladislava Velebného.

Ředitelka Studia STA Zdeňka Spurná přivítala ministryni práce a sociálních věcí na
Osoblažsku
Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová přijela na
Osoblažsko jednat s tamními starosty obcí a poskytovateli sociálních
služeb. Navštívila i sociálně vyloučenou lokalitu a Nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež v Osoblaze.
V Dívčím Hradě ji přivítala ředitelka společnosti Studio STA multimediální agentura o.p.s. a tamní zastupitelka Zdeňka Spurná.
Ministerskou delegaci zároveň doprovázel a koordinoval předseda
správní rady společnosti a asistent poslance Ladislava Velebného,
Radek Vráblík. Ke slavnostní události došlo v úterý 9. září odpoledne.
12/19

Zástupce Studia STA zasedal v porotě soutěže Student Rýmařova
V nově zrekonstruovaném sále ve Středisku volného času v
Rýmařově se uskutečnil další ročník soutěže, který nese
název „Středoškolák 2014“. Akce se uskutečnila ve středu
24. září od 14 hodin. Na podiu se tak střetli rýmařovští
středoškoláci, kteří mezi sebou soupeřili v různých
disciplínách. Letošní vítězkou se stala Hana Marečková z
tamního gymnázia a střední odborné školy.
V hodnotící porotě významné rýmařovské soutěže také zasedal jeden ze zástupců společnosti
Studio STA – multimediální agentura o.p.s. Byl to předseda správní rady společnosti a
asistent poslance Ladislava Velebného, Radek Vráblík.

Zástupci Studia STA se zúčastnili projektu na podporu zaměstnanosti v regionu
Na začátku měsíce října, přesněji ve středu 1. října 2014, ve
Středisku volného času Méďa v Krnově proběhla konference
projektu Příležitost dělat(á) zaměstnance. Toho se také
zúčastnili zástupci společnosti Studio STA – multimediální
agentura o.p.s. Mezi přítomnými nechyběl předseda správní
rady Radek Vráblík a předseda dozorčí rady Jan Bezděk.

Studio STA zaznamenávalo návštěvu ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka na
Bruntálsku
Ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek ve čtvrtek 2.
října 2014 navštívil čtyři města na Bruntálsku. Zavítal do
Vrbna pod Pradědem, Krnova, Bruntálu a Rýmařova.
Významnou ministerskou návštěvu zaznamenávala také
společnost Studio STA – multimediální agentura o.p.s., o
které informovala na svém Informačním portálu.

Ve zpravodajství Studia STA se psalo o návštěvě ministra průmyslu a obchodu Jana
Mládka v Krnově
Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, poslanec
Parlamentu
ČR
Ladislav
Velebný
a
hejtman
Moravskoslezského kraje Miroslav Novák v úterý 7. října
2014 navštívili město Krnov a Ostravu. O významné
návštěvě čtenáře ve svém zpravodajství informovalo také
Studio STA – multimediální agentura o.p.s.

13/19

U Kulatého stolu Radka Vráblíka diskutovalo osm lídrů z Rýmařova
Osm lídrů z Rýmařova se veřejnosti představilo u „Kulatého
stolu Radka Vráblíka“. Občané se kandidátů dotazovali na
mnohé otázky. Stalo se tak ve Středisku volného času v
Rýmařově v úterý 7. října 2014 od 18 hodin.
„Kulatý stůl Radka Vráblíka“ odborně připravila společnost
Studio STA – multimediální agentura o.p.s. O moderování
akce se postaral moderátor a předseda správní rady
společnosti Radek Vráblík.

Zástupci Studia STA poděkovali za spolupráci krnovské starostce Aleně Krušinové
V Restauraci Hotelu Pepa v Krnově ve čtvrtek 9. října 2014
zasedala Správní a Dozorčí rada společnosti Studio STA –
multimediální agentura o.p.s. Společného jednání se
zúčastnila starostka města Krnova Alena Krušinová.
Úvodem čtvrtého zasedání proběhlo oficiální poděkování
krnovské starostce Aleně Krušinové. „Studio STA má
centrum zpravodajství a sídlo společnosti ve městě Krnově. Z tohoto místa se odvíjí veškerá
působnost společnosti v bruntálském regionu. Jsme velmi rádi za spolupráci s městem
Krnovem a především také s paní starostkou. Oficiálně jsme jí tak poděkovali a předali
děkovný list, květinu s dárkem. Budeme se těšit i na další spolupráci,“ přiblížila slavnostnější
zasedání obou rad společnosti ředitelka Zdeňka Spurná.
Studio STA mediálně podpořilo Halloween po Česku v Dívčím Hradě na Osoblažsku
Společnost Studio STA – multimediální agentura o.p.s.
každoročně mediálně podporuje již tradiční akci Halloween
po Česku, která se vždy koná v Dívčím Hradě na
Osoblažsku. Ta letos proběhla v sobotu 25. října 2014 od 16
hodin. Na akci byli přítomni například ředitelka společnosti
Zdeňka Spurná a předseda dozorčí rady Jan Bezděk.
Nechyběl ani moderátor, zakladatel a předseda správní rady
Studia STA Radek Vráblík.
Přehlídku dětí a mládeže zaznamenávalo Studio STA, akci moderoval Radek Vráblík
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - kluby Maják a
Labyrint, které působí pod záštitou Armády spásy, Sboru a
komunitního centra v Krnově, uspořádaly významnou akci
pod názvem Music&Dance Show, která proběhla ve
Středisku volného času Méďa v Krnově v pátek 7. listopadu
2014. Celým dnem provázel moderátor Studia STA Radek
Vráblík. Celou akci zároveň zaznamenávala ředitelka
společnosti Studio STA – multimediální agentura o.p.s. Zdeňka Spurná.
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Studio STA zaznamenávalo průběh komunálních voleb
Redakce zpravodajství společnosti Studio STA –
multimediální agentury o.p.s. zaznamenávala průběh
letošních voleb do zastupitelstev měst a obcí na Bruntálsku.
Hlavním úkolem bylo zaznamenat informace a události v
rámci konání voleb, dále pak při povolebním vyjednávání a
také při ustavujících zasedání zastupitelstev. Ve
zpravodajství také vycházely zprávy o nově zvolných
zástupcích měst a obcí.

Studio STA tradičně zaštítilo Country bál v Krnově, akci opět moderoval Radek
Vráblík
Středisko volného času Méďa a Městské informační a
kulturní středisko v Krnově, za mediální podpory Studia
STA – multimediální agentury o.p.s., opět uspořádali
tradiční, ale letos výjimečný krnovský Country bál, který
proběhl v sobotu 8. listopadu 2014 od 19 hodin. Proč
netradiční akce? Známá country kapela Wagon tam slavila
dvacáté výročí. O tom i na začátku například informoval
moderátor Radek Vráblík ze Studia STA – multimediální
agentury o.p.s. Celou událost zároveň zaznamenávala redakce zpravodajství Studia STA.

Studio STA zaznamenávalo návštěvu prezidenta ČR Miloše Zemana
V rámci třídenní návštěvy prezidenta ČR Miloše Zemana v
Moravskoslezském kraji vedla jeho cesta také do města
Krnova a na Osoblažsko. Stalo se tak v úterý 11. listopadu
2014. Prezidentskou návštěvu po celou dobu doprovázel také
hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák.
Významnou návštěvu v regionu zaznamenávala také redakce
zpravodajství společnosti Studio STA – multimediální
agentury o.p.s.

Studio STA informovalo o veletrhu řemesel a zaměstnanosti
Další ročník již tradičního a úspěšného veletrhu řemesel a
zaměstnanosti ARTIFEX se uskutečnil ve Společenském
domě v Bruntále ve čtvrtek 13. listopadu 2014 od 9 do 16
hodin. Hlavní organizátoři, Úřad práce ČR, krajská pobočka v
Ostravě, kontaktní pracoviště Bruntál pořádali tento veletrh
ve spolupráci se středními školami.
O významné události psala v regionálním zpravodajství i společnost Studio STA –
multimediální agentura o.p.s.
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Narozeninovou oslavu
podpořilo Studio STA

Armády

spásy

v

Krnově

Armáda spásy v Krnově letos oslavila dvacáté výročí od
svého založení. Slavnostní akce se uskutečnila v krnovském
Centru sociálních služeb ve středu 19. listopadu 2014. Akci
také zaznamenávalo Studio STA – multimediální agentura
o.p.s.

Studio STA mediálně podpořilo semifinalistku České Miss 2015
Půvabná studentka třetího ročníku Všeobecného a
sportovního gymnázia v Bruntále Renáta Pavlíková, která
bydlí v Moravskoslezském Kočově a pochází z Bruntálu,
uspěla na opavském castingu České Miss 2015 a dostala se
do semifinále.
Společnost Studio STA – multimediální agentura o.p.s.
semifinalistku mediálně podpořila a zpracovala o ní hned
několik reportáží.

Studio STA přeje k Vánocům a novému roku
Společnost Studio STA – multimediální agentura o.p.s.
přeje široké veřejnosti, svým čtenářům a příznivcům
příjemně prožité vánoční svátky a do nového roku 2015
hodně štěstí, zdraví, lásky, mnoho životních úspěchů,
rodinné pohody a děkuje všem za letošní spolupráci a
přízeň.
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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,“ přiblížila ředitelka Studia STA Zdeňka Spurná.
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
Spurná.
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.
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,“ doplnila
ředitelka.
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.
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Hospodaření za rok 2014
Společnost Studio STA – multimediální agentura o.p.s. celý rok všechny své stávající aktivity
financovala z příspěvků od měst a obcí či mikroregionů, zajišťováním mediální prezentace
a propagace. Získala také dotaci na zaměstnance od Úřadu práce ČR.
Příjmy za rok 2014 byly 97 687,80,-Kč
Výdaje za rok 2014 byly 97 613,56,-Kč
Největší položkou na seznamu výdajů je provoz nových médií – internetových webových
portálů a mzdových nákladů na zaměstnance. Další finance byly využívány i na chod
společnosti a propagaci multimediální agentury.
Studio STA podporují mikroregiony a obce
Společnost Studio STA – multimediální agentura o.p.s.
funguje jako obecně prospěšná společnost a všichni její
zástupci pracují dobrovolně na projektech, zpravodajství a
pořádaných akcích. Nad Informačním portálem Studia STA
převzal záštitu hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav
Novák a Město Krnov.
Multimediální agenturu v rámci mediální prezentace a propagace finančně podpořil
Mikroregion Krnovsko a Mikroregion - Sdružení obcí Osoblažska. Na všem se taktéž podílí
především Obec Dívčí Hrad, Jindřichov ve Slezsku a mnoho další. „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.

ZÁŠTITA INFORMAČNÍHO PORTÁLU STUDIA STA

Pod záštitou poslance Parlamentu ČR Ladislava Velebného

Pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka a Města Krnova
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PODPORUJÍ NÁS v oblasti kultury

Studio STA podporuje Obec Dívčí Hrad, Obec Jindřichov ve Slezsku a další...

SPOLUPRACUJEME

MEDIÁLNĚ PODPORUJEME
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