VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015
STUDIO STA – MULTIMEDIÁLNÍ AGENTURA O.P.S.

Schváleno Správní radou společnosti Studio STA – multimediální agentura o.p.s.
dne 1. dubna 2016, usnesením č. 11/2/2016.
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Úvodní slovo ředitelky společnosti Zdeňky Spurné
Vážené dámy, vážení pánové,
je mým potěšením předložit vám v pořadí již pátou
výroční
zprávu
společnosti
Studio
STA
– multimediální agentura o.p.s. v její historii. Můžete
v ní najít stručnou rekapitulaci uplynulých měsíců
v roce 2015 i statistiky o návštěvnosti našeho
zpravodajského portálu. Naše motto „Když
informace, tak od STA!“ se stalo každodenním
pravidlem mnohých z vás. Zástupci Studia STA
– multimediální agentury o.p.s. pracovali po celý rok
2015 na rozvoji celé organizace, propagaci
bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.
Zajišťovali mnoho mediálních záštit různých
událostí. Děkujeme vám za podporu činnosti,
ať už finanční anebo praktickou – zapojením se do
našeho zpravodajství. I nadále podpora a zájem
obyčejných lidí o dění v našem kraji je motivací
nejen pro mě samotnou, ale pro celý tým, který
za společností Studio STA – multimediální
agentura o.p.s. stojí. Můžeme konstatovat, že rok 2015 byl úspěšný, a proto mi dovolte
na závěr poděkovat všem za jejich práci, partnerům za vstřícnost a v neposlední řadě také
čtenářům za výbornou přízeň.

Vývoj Studia STA od května 2011 do konce roku 2015
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 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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Prezentace významných návštěv, další rubriky
Zástupci společnosti Studio STA - multimediální agentura o.p.s. v roce 2014 zaznamenávali
významné návštěvy v bruntálském regionu. Jednalo se například o návštěvu předsedy
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jana Hamáčka, ministryně práce a sociálních věcí
Michaely Marksové, ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka a prezidenta ČR Miloše
Zemana.
Prezentace českých osobností probíhá i v rámci roku 2015, kdy redakce zpravodajství Studia
STA zaznamenávala návštěvu ministra školství, mládeže a tělovýchovy Marcela Chládka,
náměstka ministra dopravy Kamila Rudoleckého, ministra pro lidská práva, rovné příležitosti
a legislativu Jiřího Dienstbiera anebo ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové.
Začátkem roku 2015 regionální zprávy přišly i s novými příspěvky do zpravodajství. Každou
neděli anebo pondělí vychází příspěvek od kartářky Pavlíny Žigmundové z Rýmařova s
výkladem karet na následující týden. Další zajímavostí byla rubrika Co vy na to? se
zajímavými tématy z bruntálského regionu.
Studio STA - multimediální agentura o.p.s. i v následujících letech zaznamenává státní a
ministerské návštěvy v regionu, podílí se na propagaci a mediálních záštitách různých
kulturních, společenských a sportovních akcích.

Organizační struktura
Zakladatel společnosti
 Radek Vráblík
Ředitelství
 Zdeňka Spurná – ředitelka společnosti
Správní rada







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

Dozorčí rada
 Mgr. Jan Bezděk – předseda dozorčí rady
 Markéta Teutrine, MBA
 Tomáš Spurný
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Souhrn roku 2015
Celé Studio STA – multimediální agentura o.p.s. se od svého založení, v květnu 2011,
neustále zdokonaluje a vyvíjí. Rok 2015 byl opět rokem náročným. Zástupci Studia STA
pracovali na rozvoji celé organizace, propagaci 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.

Nová rubrika rýmařovské kartářky
Redakce zpravodajství společnosti Studio STA – multimediální agentura o.p.s. zahájila
spolupráci s rýmařovskou kartářkou Pavlínou Žigmundovou, která pro Informační portál
Studia STA začala připravovat výklady karet na následující týdny. S novou rubrikou a
kartářkou Pavlínou Žigmundovou se budete setkávat každou neděli v aktuálních regionálních
zprávách. První příspěvek vychází v neděli 4. ledna.
Studio STA prezentovalo návštěvu ministra školství Marcela Chládka
Na Bruntálsko zavítal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek v doprovodu
poslance Parlamentu ČR Ladislava Velebného a zástupců Moravskoslezského kraje. Ve
čtvrtek 29. ledna 2015 se tam setkali s odbornou pedagogickou veřejností. Ministr také
předával prvňáčkům pololetní vysvědčení. 29. ledna 2015
Studio STA mediálně zaštítilo Obecní bál v Dívčím Hradě na Osoblažsku
Tradiční obecní bál přinesl příjemné posezení s přáteli a úžasnou taneční zábavu. Akce se
konala v sobotu 31. ledna 2015 v sále kulturního domu v Dívčím Hradě na Osoblažsku.
Obecního bálu se zúčastnilo okolo sto čtyřiceti lidí z Dívčího Hradu, Osoblažska, Krnova a
také ze Slovenska.
Studio STA zaznamenávalo lyžařskou sezonu
Společnost Studio STA – multimediální agentura o.p.s. - její redakce zpravodajství
zaznamenávala lyžařskou sezonu na začátku roku 2015. Zástupci tak vyrazili do Ski areálu
Avalanche u Dolní Moravice, přesněji Horní Václavov u Bruntálu. Televizní štáb natáčel
lyžařské zážitky, provoz sjezdovky a další zázemí, které areál nabízí. Nechyběly ani
rozhovory na kameru.
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Studio STA psalo o bourání železniční zastávky na Osoblažsku
Po ukončení sezony turistických parních vlaků na osoblažské úzkokolejce nechala Správa
železniční dopravní cesty zbourat nádražní budovu v místní části Horní Povelice v Liptani na
Osoblažsku. Potom následovala další výstava nového přístřešku.
Studio STA zaznamenávalo návštěvu náměstka ministra dopravy Kamila Rudoleckého
Náměstek ministra dopravy Kamil Rudolecký, kterého doprovodil poslanec Parlamentu ČR
Ladislav Velebný, navštívil pět měst a obcí v Moravskoslezském kraji (Ostrava, Hrabyně,
Opava, Krnov, Bruntál). Delegace jednala o dopravní infrastruktuře v západní části kraje.
Četbu policejních pohádek na Bruntálsku propagovalo Studio STA
Tisková mluvčí na Bruntálsku Pavla Jiroušková předčítala policejní pohádky dětem z
Mateřské školy Petrin v Bruntále. Stalo se tak v úterý 27. ledna 2015 od 12 hodin. Dětem i
pedagogům představila knížku pohádek, kterou vydalo Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje. Autorem příběhů je Roman Pokorný a knížku ilustrovala Šárka
Nogová. Představení nové knížky s policejními pohádkami propagovalo i Studio STA.
Zábavné odpoledne pro děti na Skautské základně v Domašově nad Bystřicí
prezentovalo Studio STA
Skautskou základnu v Domašově nad Bystřicí v Olomouckém kraji, která se nachází v
krásném přírodním prostředí navazující na přírodní park údolí řeky Bystřičky a na kraji
vojenského prostoru Libavá, navštívily v sobotu 7. února 2015 od 13.30 hodin dvě desítky
zájemců o hry a zábavu. Konala se tam Pyžamová párty. Se všemi si užít příjemné odpoledne
přišly i děti z Fondu ohrožených dětí Klokánek z Olomouce.
Policejní fotbal ve Městě Albrechticích prezentovalo Studio STA
Do Města Albrechtic na Krnovsku se po roce opět sjeli policisté, zaměstnanci a přátelé z
České republiky, Polska a Slovenska. Konal se tam mezinárodní fotbalový turnaj, který
uspořádala organizace International Police Association (IPA) Město Albrechtice ve spolupráci
se Sportovním klubem policie (SKP) Města Albrechtic, pod záštitou policejního prezidenta
Tomáše Tuhého. Akce se uskutečnila v sobotu 14. února 2015 a mediálně ji podpořilo Studio
STA – multimediální agentura o.p.s.
Studio STA psalo o Dětském karnevalu v Moravskoslezském Kočově
Na odpoledním karnevalu v Moravskoslezském Kočově na Bruntálsku čekaly na děti soutěže
a diskotéka. Kulturní akce tam proběhla v sobotu 14. února 2015. Obec Moravskoslezský
Kočov tam uspořádala Dětský karneval, který proběhl v místním kulturním zařízení.
Studio STA na masopustní zábavě v Ryžovišti
Masopustní radovánky v Ryžovišti na Rýmařovsku začaly domácí zabijačkou a skončily
večerní zábavou s živou hudbou. Akce tam probíhala po dobu tří dnů, v polovině března
2015. Odpoledního posezení s místními občany a večerní masopustní zábavy se zúčastnili
také zástupci Studia STA – multimediální agentury o.p.s.
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Studio STA na oslavách Armády spásy v Krnově
Sbor a komunitní centrum Armády spásy v Krnově slavili dvacáté výročí od svého založení.
Budovu na Opavské ulici mohla navštívit široká veřejnost. Pro přítomné byla nachystaná
chutná polévka, děti si vybarvovaly obrázky, a kdo měl zájem, mohl si také prohlédnout
vystavené fotografie, které dokumentují práci celé organizace.
Studio STA zaštítilo Maškarní karneval v Dívčím Hradě na Osoblažsku
Sobotní odpoledne plné písniček, tance, her, soutěží a především dobré nálady se konalo v
kulturním domě v Dívčím Hradě na Osoblažsku. Konal se tam tradiční Maškarní karneval,
který i letos mediálně zaštítila společnost Studio STA – multimediální agentura o.p.s.
Zástupce Studia STA Radek Vráblík zdolával bruntálský hasičský polygon
Náročný úkol dostali andělskohorští dobrovolní hasiči v bruntálském polygonu. Museli
vyhledávat osoby. Zásah si na vlastní kůži vyzkoušel i asistent poslance Parlamentu ČR
Ladislava Velebného a zároveň předseda Správní rady společnosti Studio STA –
multimediální agentura o.p.s. Radek Vráblík. Ten si zároveň vyzkoušel práci v hasičském
zásahovém oděvu a pohyb s dýchací technikou.
Studio STA s dětmi na Městské policii v Krnově
Ratolesti z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Maják Armády spásy v Krnově v pátek
20. března 2015 odpoledne zavítaly na zajímavou exkurzi na služebnu tamní městské policie.
Děti se od krnovských městských strážníků dozvěděly zajímavé preventivní informace, jak
správně jezdit na jízdním kole, při náhlé události volat policii, záchrannou službu anebo
hasiče. Nechyběla ani přednáška o práci městské policie a ukázka monitoringu Krnova přes
kamerový systém.
Studio STA psalo o sedmdesátém výročí osvobození Osoblahy
Obec Osoblaha a Muzeum v Osoblaze uspořádaly oslavy sedmdesátého výročí osvobození
Osoblahy od fašismu. Významné připomenutí se konalo v sobotu 28. března 2015. Pietní akt
uctění památky padlých vojáků a slavnostní kladení věnců se konal v 11 hodin na pomníku v
Osoblaze. Účastníky vzpomínkové akce byli zástupci obecního úřadu, zástupci dalších
organizací a samozřejmě místní občané. Na této akci nechyběli přátelé vojenské historie v
dobových uniformách.
Studio STA na nočním maratonu v psaní na počítači
Noční maraton v psaní na počítači zdolávali studenti z krnovské střední pedagogické a
zdravotnické školy. Zvítězila skupina Citróni, kteří přes noc napsali 10 827,82 úhozů.
Studenti psali celou noc, od úterního večera 19 hodin do středečních šesti ráno (na přelomu
března a dubna 2015). O půlnoci je čekala sportovní hra v tělocvičně se studenty ze Střední
odborné školy dopravy a cestovního ruchu z Krnova, kteří ve své škole také plnili úkoly v
psaní na počítači.
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Studio STA psalo o úspěchu Renáty Pavlíkové v Miss Reneta 2015
V Kulturním domě Leoše Janáčka v Havířově Podlesí v pátek 10. dubna 2015 od 19 hodin
proběhl už třiadvacátý finálový večer mezinárodní soutěže studentek středních škol Miss
Reneta 2015. Vítězkou letošního ročníku se stala sedmnáctiletá Nikola Uhlířová. První
vicemiss byla zvolena Sarah Karolyiová, titul druhé vicemiss získala osmnáctiletá Renáta
Pavlíková z Moravskoslezského Kočova, která si domů odvezla také další titul Miss
Publikum.
Studio STA prezentovalo návštěvu ministra Jiřího Dienstbiera na Bruntálsku
Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier navštívil dvě města a
jednu obec na Bruntálsku. Prohlédl si sociální podniky a organizace, zavítal do vyloučených
lokalit a setkal se také s poslancem Ladislavem Velebným, a nakonec i s občany na
Osoblažsku.
Studio STA zaznamenávalo večerní prohlídku na jarní Floře Olomouc
Kdo si v předešlých letech užíval celodenní program a různé květinové výstavy na jarní Floře
Olomouc, letos si mohl program zpestřit večerní prohlídkou, která se nesla opět v
různobarevné květinové atmosféře s romantickým nádechem. Vše se tak uskutečnilo na
olomouckém výstavišti v pavilonu „A“ v pátek 24. dubna 2015 od 19.45 do 22 hodin. Už po
šestatřicáté v historii olomouckého veletržního areálu se tak „áčko“ i další pavilony a
venkovní plochy zaplnily nepřeberným množstvím barevných a voňavých exponátů.
Studio STA je mediálním partnerem automobilových závodů v Rýmařově
Vydařený závod prvního dílu.“ Tak hodnotí letošní start auto-hobby-crossové sezony manažer
soutěže Jan Dohnal. V Rýmařově v sobotu 25. dubna 2015 začal další ročník automobilových
závodů Zavadil Sped Cup Rýmařov 2015. Letošní automobilovou soutěž mediálně podpořilo
Studio STA – multimediální agentura o.p.s., která je významným mediálním partnerem.
Studio STA zaznamenávalo sraz rodáků a příznivců Karlovy Studánky
Jedna sociální sít Facebook a předávání si kontaktů stačili k uspořádání setkání rodáků,
pacientů a příznivců lázeňské obce Karlova Studánka na Vrbensku. Společný program si tam
užívali v sobotu 9. května 2015. „Ráno jsme se setkali, přes den jsme si prohlédli Karlovu
Studánku, poobědvali jsme, nakoupili si různé suvenýry a zavzpomínali na naše dětství,“
přiblížila hlavní koordinátorka akce Anna Hájková, která je rodačka z Karlovy Studánky a
nyní žije v Moravském Krumlově.
Studio STA nechybělo na Taneční přehlídce v Opavě
Nestátní nezisková organizace Eurotopia Opava o.p.s. uspořádala významnou Taneční
přehlídku, která proběhla v Kulturním domě Na Rybníčku v Opavě ve středu 20. května 2015.
Akce byla zorganizována ve spolupráci s neziskovými organizacemi a základními školami z
Opavska a Bruntálska, ale i z celého Moravskoslezského kraje. Na přehlídce vystoupily
různorodé taneční soubory dětí a mládeže. Na tanečním parketu se tak představilo přes dvacet
tanečních skupin
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Studio STA na BambiFestu v Krnově
Kdo si oblíbil Bambiriádu a marně ji hledal v ročním plánu Střediska volného času Méďa v
Krnově, nemusel být zklamaný. Oblíbená prezentace organizací, které nabízejí dětem a
mládeži smysluplné využití volného času, se vrátila pod novým názvem Bambifest. Na
Hlavním náměstí se tak konal v pátek 22. května 2015 od 9 do 17 hodin a v sobotu 23. května
2015 od 10 do 17 hodin.
Studio STA na oslavách obce ve Václavově u Bruntálu
Ve Václavově u Bruntálu letos opět proběhl pestrý Den obce spojený s oslavou dětského dne.
Kulturní program se tam uskutečnil v sobotu 6. června 2015 od 13 hodin. Slavnosti obce
zahájil moderátor Radek Vráblík ze Studia STA společně se starostkou Jarmilou Pavlíkovou.
Během odpoledne spoluobčany přijel pozdravit poslanec Parlamentu ČR Ladislav Velebný
společně s ředitelem ekonomické sekce Státního zemědělského intervenčního fondu
Ladislavem Skopalem. Mezi významné hosty zavítali také starostové okolních obcí z
Bruntálska a Rýmařovska
Soutěž ve vodním záchranářství na Slezské Hartě zaznamenávalo i Studio STA
Tým Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) z Karviné zvítězil
v prestižní soutěži ve vodním záchranářství, která se konala ve středu 10. června 2015 na
vodní nádrži Slezská Harta na Bruntálsku. Na druhém místě již 17. ročníku skončil čtyřčlenný
tým Policie ČR z Frýdku-Místku, bronzový stupínek obsadil HZS MSK Bruntál.
Studio STA psalo o soutěži Družina má talent
Školní družina Základní školy na Žižkově ulici v Krnově letos opět uspořádala soutěžní klání.
Ve středu 10. června 2015 od 14 hodin se tam uskutečnila akce pod názvem Družina má
talent. Soutěž zahájila jedna z organizátorek a vychovatelka školní družiny Jana Glösslová,
která pak mikrofon předala moderátorce a žákyni Natálii Krusberské. V hodnotící porotě
zasedl asistent poslance Parlamentu ČR Ladislava Velebného Radek Vráblík a dvě žákyně
zdejší základní školy Nikola Urbanská a Eliška Chytilová. Celkem se představilo čtyřiadvacet
dětí ve hře na hudební nástroj – kytara, klavír, flétna, a ve zpěvu a tanci. Například i Vladimír
Vávra a Kateřina Chalupová společně předvedli kouzelnické vystoupení. Porota pak různá
představení ohodnotila na stupnici od jedné do desíti.
Studio STA na oslavách obce v Moravskoslezském Kočově
Už od pravého sobotního poledne v Moravskoslezském Kočově probíhaly soutěže a různé
atrakce pro děti. Ratolesti potěšily skákací hrad, lukostřelba, skákání v pytli, házení míčku na
cíl, lukostřelba, obří skluzavka, dětské čtyřkolky, balonky, ale i jízda na ponících. Během
odpoledne v rámci Dne obce nechyběly ani projížďky koňským kočárem, malování na obličej
anebo i mistrovské fotbalové utkání mezi Moravskoslezským Kočovem a Fregami Dětřichov.
Pestrý kulturní program v sobotu 13. června 2015 ve 14 hodin zahájil moderátor Radek
Vráblík ze Studia STA společně se starostou Moravskoslezského Kočova Josefem Havlíkem.
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Studio STA psalo o kolaudaci rybníka v Ryžovišti
Okolo rybníka v Ryžovišti na Rýmařovsku v neděli 14. června 2015 odpoledne se to tam
hemžilo samými zelenými mužíčky. Obec Ryžoviště ve spolupráci s místními spolky, ale
především s tamním sborem dobrovolných hasičů, tam uspořádali vodnické radovánky s
kolaudací rybníka.
Studio STA zaštítilo a prezentovalo Mezinárodní hudební festival v Dívčím Hradě
Obec Dívčí Hrad na Osoblažsku ožila pestrým pátečním kulturním programem. Proběhl tam
první den Mezinárodního festivalu dětí sjednocené Evropy – Osoblažsko. Akce se konala v
pátek 19. června 2015 od 13 hodin a pokračovala ještě i v sobotu 20. června 2015 od 10
hodin. Letošní šestý ročník mezinárodního festivalu slavnostně zahájil moderátor ze Studia
STA Radek Vráblík.
Studio STA psalo o České Miss Earth 2015 Karolíně Mališové, která pasovala v
Osoblaze předškoláky na školáky
Akce „Velký ekologický den“ se uskutečnila v pátek 28. srpna 2015 od 10 hodin v
osoblažském parku. Jeho součástí bylo pasování předškoláků na školáky, vyhlášení vítězů
prázdninové soutěže v třídění a soutěže pro děti.
Studio STA mediálně zaštítilo a prezentovalo čtvrtý ročník gastrofestivalu Ochutnej
Osoblažsko
Mikroregion sdružení obcí Osoblažska pořádal čtvrtý ročník gastrofestivalu Ochutnej
Osoblažsko. Akce proběhla v osoblažském parku v sobotu 5. září od 13 hodin. Hodnocení
soutěžních pokrmů prováděla pěti členná hodnotící komise složená ze zástupců členských
obcí.
Studio STA psalo o akci Boj o Osoblahu pod názvem „Hotzenplotz 1945“
Obec Osoblaha a Klub vojenské historie Maxim na střelnici v Osoblaze pořádali pro zájemce
o historii rekonstrukci bojů o Osoblahu v březnu 1945. Akce proběhla v sobotu 5. září
v prostoru bývalé střelnice. Boj o Osoblahu pod názvem „Hotzenplotz 1945“ začal ve 13
hodin. Byl pořádán u příležitosti 70. výročí konce druhé světové války.
Studio STA propagovalo akci Halloween pod Česku
Studio STA mediálně zaštítilo a prezentovalo další, tentokrát šestý ročník kulturní akce
Halloween po Česku, který se uskutečnil v sobotu 31. října Akce se konala v místním sále
kulturního domu. Děti budou soutěžily v různých disciplínách a prověřily tak své dovednosti.
Akci moderoval opět moderátor Radek Vráblík. Akci mediálně zaštítilo Studio STA –
multimediální agentura o.p.s.
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Studio STA psalo o Vánočních trzích v Osoblaze
V rámci Osoblažských Vánočních trhů shlédli návštěvníci divadlo, které ztvárnilo Vánoční
příběh. Živý betlém prošel průvodem kolem náměstí. Akce se konala v sobotu 28. listopadu.
Trhy slavnostně zahájil starosta Osoblahy Antonín Rous. Po té vystoupili se svým programem
žáci ZUŠ a místní mateřské a základní školy. Trhy probíhaly na náměstí a ve všech prostorách
kulturního domu v Osoblaze. V průběhu akce měli návštěvníci trhů možnost se aktivně
zapojit do zdobení vánočního pečiva a připomenout si vánoční zvyky.
Studio STA psalo o Vánoční nadílce v Dívčím Hradě
Vánoční speciál plný úžasných kouzel a legrace nejen pro děti, proběhl na sále Kulturního
domu v Dívčím Hradě v pátek 11. Prosince 2015. Akce začala v 16,30 mikulášskou nadílkou,
poté následovalo vystoupení Pavla Kožíška.

Projekty Studia STA
 Informační portál Studia STA – STA Bruntálsko
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 obecně prospěšné společnosti 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.cz.
Mediální agentura provozuje facebookovou stránku obecně prospěšné společnosti 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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Studio STA v číslech: STA Bruntálsko míří k milionu návštěv v tomto roce
S posledními dny roku 2015 je na místě malé ohlédnutí, jak na tom byl náš zpravodajský
portál STA Bruntálsko v otázce statistik návštěvnosti. Letošní pohyb překročil půl milionu a
blíží se k milionové návštěvnosti za celý jeden rok.
Během roku 2015 (od 1. ledna do 26. prosince) zpravodajský portál STA Bruntálsko, který
provozuje společnost Studio STA – multimediální agentura o.p.s., navštívilo přes půl milionu
uživatelů, kteří si zobrazili celkem 925 tisíc článků. Blíží se tak k milionové návštěvnosti za
jeden rok. Nejvíce uživatelů si stránky zobrazilo přímo (po zadání adresy www.studio-sta.cz),
a to celá jedna čtvrtina, dalších zhruba 25 procent návštěvníků přicházelo přes sociální sítě
(prostřednictvím Facebooku či Twitteru).
„Jsem mile potěšena se stoupající návštěvností a čteností našeho zpravodajského portálu STA
Bruntálsko. Každodenně našim spoluobčanům přinášíme aktuální informace z bruntálského
regionu, ale i z jeho okolí či Moravskoslezského kraje. Děkujeme všem podporovatelům a
především čtenářům za jejich přízeň,“ doplnila ředitelka společnosti Zdeňka Spurná.
Nejčtenějšími jsou krimi zprávy
Nejčtenějším článkem byla zpráva o dopravní nehodě Tragická dopravní nehoda u Valšova na
Bruntálsku: Zemřeli dva spolucestující, zájem byl také o další dění na cestách, a to například
o materiál Vážná dopravní nehoda: U Krnova se střetla dodávka s autobusem, zranilo se pět
lidí. Vedle toho ale naše čtenáře zajímaly také pozitivní zprávy: Titul Moravskoslezská sestra
2015 si odnesly dvě sestry z Krnova, ale také o zprávu V Dívčím Hradě se po osmdesáti
letech oddávalo. Nejvíce sdíleným článkem na sociální síti Facebook byl například článek
Konec výmluv v Bruntále, nemáš zájem pracovat? Zapomeň na podporu.
Nejvíce čtenářů zpravodajství sledovalo v Krnově (přes 27 procent), necelých 15 procent v
Praze a přes dvanáct procent v Bruntále. Zpravodajství se také hodně četlo v Ostravě a v
Opavě. Necelé dvě třetiny návštěvníků nás sledovalo přes počítač, více než jedna třetina přes
mobilní zařízení.
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Hospodaření za rok 2015
Společnost Studio STA – multimediální agentura o.p.s. celý rok všechny své stávající aktivity
financovala z příspěvků a dotací od měst a obcí či mikroregionů, zajišťováním mediální
prezentace a propagace.
Příjmy za rok 2015 byly 38 575,-Kč
Výdaje za rok 2015 byly 30 214,-Kč
Největší položkou na seznamu výdajů je provoz nových médií – internetových webových
portálů. Další finance byly využívány i na chod společnosti a propagaci multimediální
agentury.

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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