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ÚVOD

·

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Vážení příznivci kultury,
dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval všem aktivním lidem, kteří se zasluhují o bohatý kulturní život v Sušici a okolí
– všem zřizovaným souborům, všem zaměstnancům kulturního centra za kvalitní práci, ale především lidem, kteří chodí do
divadla, na besedy, na přednášky, do galerie, do kina, na přípravné kurzy, oslavy výročí či plesy, taneční, koncerty nebo si přečtou
knihu či noviny. Díky Vám Sušické kulturní centrum stále roste a nabízí nové služby. Pevně věřím, že to tak bude i do budoucna.

Ing. Karel Sedlecký, ředitel

Název organizace: Sušické kulturní centrum – SIRKUS, p. o.
Sídlo: Příkopy 178, 342 01 Sušice, okres Klatovy
IČO: 00368512
Statutární zástupce: Ing. Karel Sedlecký, ředitel organizace
Webové stránky: www.kulturasusice.cz

Zřizovatel organizace:
Město Sušice, Náměstí svobody 138/I, 342 01 Sušice, okres Klatovy
Dne 1. 10. 2012 bylo přijato nové znění zřizovací listiny.
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VYMEZENÍ HLAVNÍHO ÚČELU A PŘEDMĚTU ČINNOSTI

Organizace poskytuje a zajišťuje kulturní, vzdělávací, společenské a volnočasové služby pro všechny věkové kategorie
občanů a návštěvníků města Sušice:
· veřejné předvedení autorských děl (divadelní představení, koncerty, výstavy),
· veřejné předvedení audiovizuálních děl ve smyslu zákona č. 273/1993 Sb. (kino),
· poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon)
provozováním Městské knihovny v Sušici, pověřené rovněž výkonem regionálních funkcí (viz Smlouva o přenesení
regionálních služeb uzavřená se Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje) a Místní knihovny Chmelná,
· vydávání periodického tisku ve smyslu zákona č. 81/1966 Sb. a neperiodických publikací dle zákona č. 37/1995 Sb.
a poskytování placené reklamy a inzerce v těchto tiskovinách,
· vzdělávací a poznávací činnosti včetně zajištění návštěv divadelních představení, kulturních památek, výstav aj.,
· příspěvková organizace je zřizovatelem souborů zájmové umělecké činnosti - smíšeného pěveckého sboru Svatobor,
dechové hudby Solovačka, hudebního souboru Karavana Swingers Band, tanečního klubu Fialka a spolku Sušické
ochotnické divadlo – Schody. V rámci zřizovatelské funkce SKC spolupracuje s uvedenými soubory při zajištění prostor
pro činnost v rámci a možnostech zařízení spravovaných SKC v Sušici spravuje finanční prostředky, které soubory
získají jako dotace od města Sušice a jiných orgánů a organizací, od sponzorů a z jejich vlastní činnosti.
Zřizovatel povoluje příspěvkové organizaci následující doplňkové činnosti za účelem lepšího využívání hospodářských
možností a odbornosti svých zaměstnanců. Doplňková činnost nesmí narušovat a omezovat plnění hlavního účelu
a předmětu činnosti příspěvkové organizace a musí být sledována odděleně.
V rámci řemeslné živnosti se jedná o tyto obory: Příloha č. 1, část c) zákona 455/1991 o živnostenském podnikání - Hostinská činnost
V rámci živnosti volné Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 zákona 455/1991 o živnostenském podnikání se jedná zejména o tyto obory:
· 14. Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
· 15. Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba
nenahraných nosičů údajů a záznamů
· 47. Zprostředkování obchodu a služeb
· 48. Velkoobchod a maloobchod
· 59. Pronájem a půjčování věcí movitých
· 62. Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
· 66. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
· 71. Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
· 72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
· 73. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav,
veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.
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PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

V roce 2016 nedošlo k žádným zásadním změnám v personálním obsazení organizace. Již v minulých letech se podařilo sestavit stabilní kolektiv lidí, který funguje ve vzájemném souladu. Pracovní týmy jednotlivých středisek vzájemně
spolupracují a vycházejí si vstříc.
Rozpočet byl překročen pouze o OON z důvodů vyplácení nepředpokládaných DPP pro zřizované soubory, které
činily 76 tis. Kč. Dohody byly vypláceny na základě Směrnice o čerpání rezervního fondu pro zřizované soubory.
Dále od 1. 11. 2016 došlo ke změně zákona a navýšení tarifů. Toto bylo pokryto z rezervy. Závazný ukazatel mezd
byl za rok 2016 dodržen.
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ČINNOST JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ORGANIZACE

Rok 2016 byl pro kino úspěšným. Bylo odehráno 507 filmových představení pro 22 521 diváků. Tedy o cca 5 000 diváků
více, než v roce 2015. Díky tomu se kino Sušice umístilo na 108 místě z 211 sledovaných digitálních kin v ČR. (Pouze
kina, která jsou členem Unie digitálních kin. Celkově je v ČR cca 488 digitálních kin, a to včetně všech multiplexů a vícesálových kin.) Průměrný počet diváků na jedno představení tak vzrostl na 45. V případě, že bychom porovnali města
s přibližně stejným počtem obyvatel jako Sušice (11 331) a přibližně stejným počtem filmových představení (507) tak
je na tom Sušice velmi dobře. Za naším kinem se ve sledovaném žebříčku umístila kina ve městech s dvakrát vyšším
počtem obyvatel, jako například Břeclav, Kutná Hora, Litvínov a mnohá další.
Rekordní návštěvnost zaznamenala filmová pohádka Anděl Páně 2, kterou jen za prosinec 2016 zhlédlo 2 548 diváků. Na
dalších místech v top 10 nejnavštěvovanějších filmů se umístily – příjemná česká letní komedie Bezva ženská na krku
(1 046), na třetí příčce je další český film Teorie Tygra se 796 diváky těsně následovaný životopisně historickým snímkem
Lída Baarová se 792 diváky. Dále pak dětský animovaný film Tajný život mazlíčků (738), první díl z nového světa čar a
kouzel Fantastická zvířata a kde je najít (606), další pokračování nejnemožnější redaktorky v Anglii Dítě Bridget Jonesové
(539), česká pohádka Řachanda (513), český animovaný film podle knižní předlohy Lichožrouti (508) a desítku uzavírá
další dětský animovaný film Doba ledová: Mamutí drcnutí (496).
Kromě hlavních projekcí mainstreamových snímků nabízí kino Sušice i pravidelný čtvrteční Filmový klub, plný projekcí
filmových lahůdek oceněných mnoha cenami z filmových festivalů po celém světě. Za rok 2016 se uskutečnilo 38 projekcí v rámci Filmového klubu pro 461 diváků. V rámci seznamování veřejnosti s žánrově odlišnými projekcemi nabízí
kino přímé přenosy světových baletních představení z Royal Opera House v Londýně a Metropolitní opery. V loňském
roce se uskutečnily 2 přímé přenosy (Giselle, Anastacia) pro 32 diváků. Dále pak byly v kině uvedeny 2 baletní a jedno
operní představení (Figarova svatba) ze záznamu, pro 69 diváků. Kromě baletních přenosů kino uvedlo i unikátní záznamy koncertů skupiny KISS a Imagine Dragons a Beatles (82 diváků).
Nedílnou součástí dramaturgie kina jsou také projekce pro mateřské školy, základní a střední školy a zájmová sdružení.
V celkem 17 projekcích přišlo do kina téměř 2 100 žáčků, žáků a dětí. Výběr filmů pro školní představení je důležitý, a
proto se na jeho tvorbě vždy domlouváme se zástupci škol a sdružení. Školám přeposíláme nabídky pásem a projekcí,
která pro kina připravují jednotliví filmoví distributoři. Nabídka je opravdu široká. Od animovaných pásem až po speciální vzdělávací dokumenty. V loňském roce se dokonce poprvé objevila možnost virtuální návštěvy specializovaných
výstav slavných malířů, jako například Botticelliho Inferno nebo díla Leonarda da Vinci v Miláně.
Jako každý rok nechyběl v kině ani filmový festival. Na jaře jsme uváděli festival dokumentárních snímků s outdoorovou
tematikou a cestováním Expediční kamera (42 diváků) a počátkem zimy pak Snow Film Fest (21), zaměřený na extrémní
zážitky v zimních reáliích po celém světě.
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Avšak pouhý výčet dramaturgie zaměřené na filmovou projekci by zdaleka nepokryl mnohé další aktivity kina. Jedná
se především o pronájem sálu na různé vzdělávací, zábavné a obecně prospěšné akce. Různé subjekty si kinosál pronajímají především v návaznosti na školní představení, kdy pro školy nabízejí nadstavbu běžné filmové a naučné produkce. Například cestopisně naučný pořad Planeta 3000, Vývoj rocku, nebo Svět kolem nás. Za rok 2016 se uskutečnilo
6 pronájmů s celkovou návštěvností více jak 2 000 žáků. U škol ještě chvilku zůstaneme, protože i ony využívají kinosál
pro prezentaci svých aktivit. A to ať už se jedná o tzv. Akademie (Akademie mateřských škol, ZUŠ), kde pro veřejnost a
především pro rodiče zúročují, co se za poslední školní rok naučili, nebo o oblastní vědomostní soutěž RUBIKON.
Nejvíce využívají možnost pronájmu kinosálu ochotnická divadla. Jen za rok 2016 bylo v kině odehráno 11 divadelních
představení pro více jak 3 000 diváků. A dokonce se pravidelně v březnu odehrává oblastní přehlídka dětských divadelních souborů nazvaná Tajtrlík.
Ve výčtu různorodosti akcí konaných v loňském roce v kině nesmí chybět vzpomínková akce JOM HA-SHOA (cca 40 lidí),
vánoční aranžování (106), projekce záznamu divadelní hry Hartmanického ochotnického divadla Tyl (85) a studentského divadla Beze jména (40), koncert skupiny Malina Brothers (116), alternativní taneční představení v podání sdružení
Tanec Praha (40), prezentace firmy Festka (92), nebo školení volebních komisí.
Akcím pořádaným Sušickým kulturním centrem - SIRKUS v kině vládnou Cestovatelské přednášky (8x) pro více jak
560 diváků. Mezi diváky je velice oblíbená zábavná talkshow Radka Nakládala Škrtněte si, prosím (7x), které navštívilo
cca 1400 diváků. Mimo tyto stálice proběhlo i několik zajímavých přednášek, například o lyžování na Šumavě s panem
Emilem Kintzlem (65), nebo o výrobě Sušického a Stašského betlému s paní Marií Malou.
Kino Sušice se stalo pro své příjemné prostředí a výborné zázemí stálicí v kulturním dění na Sušicku. Filmová představení přijíždí shlédnout čím dál větší počet návštěvníků ze širokého okolí. Není výjimkou, že přijíždí lidé z Vimperku,
Horažďovic, nebo dokonce až ze Strakonic. Pro kino tak není lepší pochvaly, než právě velká návštěvnost a to, že se
spokojení diváci vrací. Široké spektrum akcí, které kino nabízí umožňuje výběr pro všechny věkové a zájmové skupiny a
kromě zábavy nabízí i vzdělání.
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Kulturní dům Sokolovna je nejfrekventovanějším místem zábavy v Sušici i v okolí. Pořádáme zde mnoho kulturních
akcí. Velmi oblíbenou se stala Sušická tančírna či taneční kurzy pro dospělé. Každý podzim probíhá hojně navštěvovaný kurz taneční a společenské výchovy pro mládež. Do Sokolovny přijeli koncertovat Tři sestry, Mandrage, Honza
Nedvěd a celý rok uzavíral vánočním koncertem Václav Neckář. Divadlo přivezla nejen Stálá divadelní scéna Klatovy,
ale i místní ochotníci.
Budova sokolovny pamatuje časy secese a dobu, kdy se Sušice pomalu loučila s Habsburky. Sokolovna byla dokončena
v roce 1914 na samém začátku války. Jelikož je již budova takto stará, bude potřebovat mnoho investic na opravy a
modernizaci. V roce 2016 proběhla elektrorevize, malování chodeb a schodišť, a také větší oprava obou výtahů. Na rok
2017 jsou naplánované další opravy a údržba: výměna kotelny, čímž se sníží náklady na energie, zbroušení a natření
parket v hlavním sále, ve spolupráci s odborem majetku se připravuje rekonstrukce toalet a do budoucna obnova čelní
fasády a výměna oken.
Na začátku roku byl pořízen nový uklízecí stroj a také konvektomat do restaurace Sokolovna.
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V roce 2016 se pracovnice knihovny detailně seznamovaly s knihovním systémem TRITIUS. Bylo se potřeba naučit detailně ovládat nejen výpůjční protokol, ale i katalogizaci. I když je TRITIUS podobný systému LANIUS (předchozí knihovní
systém), mnohé věci byly pro zaměstnance nové, zvláště katalogizace podle nových pravidel RDA.
Z grantového programu VISK získala knihovna čtyři tablety. Ty jsou využívány např. pro spolupráci se školami – projekt
ZŠ Lerchova. V tomto projektu se děti učí na tabletu společně se svými prarodiči. V knihovně si skupina 20 účastníků
osvojila vyhledávání v online katalogu, prodlužování výpůjček z domova, přihlášení k wifi síti apod.
Knihovna nezapomíná ani na své nejmenší čtenáře a tradičně žádá o grant v projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. V návaznosti na tento grant probíhají knihovní lekce pro prvňáčky a Pasování na rytíře slova. Oblíbené se stalo veřejné
čtení s čertovskou babičkou, které v roce 2016 proběhlo podruhé a těšilo se hojné účasti.
Před Vánoci byly vypuštěny balónky s přáním Ježíškovi. I tato akce zaznamenala nárůst účastníků. Činnost knihovny
je pestrá – od knihovních lekcí pro školky a školy po organizování besed, přednášek, divadla či výstavek k důležitým
výročím osobností. Mezi hlavní akce patří např. Noc s Andersenem, pitva knihy, soutěže, počítačové kurzy, podpora
čtenářství.
V roce 2016 pořádala knihovna 136 akcí pro 3 042 účastníků.
V rámci regionální činnosti se knihovna stará o 25 malých knihoven, většinou v okolních vsích. Svůj knižní fond má pouze několik knihoven. Pro svou činnost využívají soubory, které jsou dodávány z Městské knihovny Sušice. Soubory jsou
vytvářeny pro knihovny na „míru“, nebo si knihovnice samy vybírají tituly, které jsou do souborů zařazeny. Na knihovny
bylo během roku dodáno 91 souborů s počtem 5 460 svazků. V knihovně Srní došlo ke změně knihovníka. Metodička
Olga Prančlová poskytla zaškolení nové knihovnice a poskytla potřebné rady ohledně chodu knihovny.
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Sušické noviny jsou pravidelný čtrnáctidenník, který informuje o dění v našem městě. V roce 2016 vyšlo celkem 22 čísel
v celkovém nákladu 58 950 ks.
Od ledna 2016 byla cena za noviny zvýšena na 10 Kč/ks. Také byla snaha zapojit do prodeje novin kamelota, který noviny nabízel kolemjdoucím. U čtenářů se tato aktivita setkala s ohlasem, bohužel u místních prodejců ne.

PDF formát před tiskem
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V roce 2016 se v galerii opět uskutečnilo několik výstav z různých oborů. Každá výstava začínala tradičně vernisáží se samotným umělcem, který pohovořil o svých dílech.
Na začátku roku bylo v galerii nainstalováno nové zastínění oken, které výrazně zvýšilo kvalitu zážitku návštevníků.
U příležitosti 700. výročí narození Karla IV. se uskutečnila zajímavá výstava výtvarných prací žáků a studentů škol nejen
ze Sušice, ale i z Horažďovic. Byly zde také k přečtení dopisy „otci vlasti“, které psali nejen známé osobnosti, ale zejména
lidé ze Sušice. Akce byla pořádána ve spolupráci s Okrášlovacím spolkem města Sušice. Jelikož se jednalo o významné
výročí a důležitou osobnost v dějinách naší vlasti, proběhly u příležitosti této výstavy navíc animační programy. Hana
Stonová provedla děti hravou formou životem a dobou Karla IV. za doprovodu hudebních ukázek a výtvarného umění.
Děti si vyráběly vlastní korunu, komiks, vitráže a poslouchaly dobovou hudbu. Animační programy se velice osvědčily a
určitě v nich budeme pokračovat v dalších letech. Nejen, že děti vychovávají kulturně a historicky, ale zároveň ukazují,
že galerie je opravdu pro každého. Zároveň se nám velice osvědčila komentovaná prohlídka se samotným autorem, i v
tomto počinu bychom rádi navázali v příštím období.
Kurzy kreslení přilákaly mnoho lidí a vytvořili si vlastní komunitu, která se do galerie ráda vrací. Snažíme se nabídnout
rozmanité lektory, abychom naše účastníky stále posouvali a nabídli jim pokaždé něco nového.

Uskutečněné výstavy v roce 2016:
·
·
·
·
·
·

Nic ti nepíšu, máma – Libuše Jarcovjáková, akad. mal. Marie Jančová – fotografie
Portréty krajiny – Světla Černíková, Valerie Suchánová – fotografie, malby
Díky, králi! – výstava studentských prací k 700. výročí narození Karla IV.
Černobílý svět – Bohuslava Maříková, Dana Vitásková, Miroslav Myška – fotografie
Seznamme se – Jindřich Krátký – malba, kresby
Když je u nás pod mrakem – Ladislav Sýkora – grafika, drobné plastiky
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CELKOVÉ PŘÍJMY 2016

7 183 091

CELKOVÉ VÝDAJE 2015

15 535 734

CELKOVÉ PŘÍJMY 2015

5 639 632
15 119 956

CELKOVÉ VÝDAJE 2014

Kavárna v budově kina poskytuje skvělé zázemí pro návštěvníky filmových představení či galerie, kteří si zde mohou
před filmem posedět a občerstvit se. Díky vybavenému dětskému koutku poskytuje útočiště pro maminky s dětmi. Dále
5 586
298 V roce 2016 se zde opět uskutečnila dvě
PŘÍJMY
je toCELKOVÉ
vhodný prostor
pro 2014
přednášky, besedy, autorská čtení a menší
koncerty.
setkání pěstounů v rámci akce V pěstounské rodině jsem doma.

14 667 000

CELKOVÉ VÝDAJE 2013

V listopadu proběhl v kavárně workshop na téma 3D tisk – jeden z fenoménů naší doby, který jsme spolupořádali
s organizací GEK Sušice. Účastníci si mohli vyzkoušet 3D tisk perníčku či vykrajovátka.

5 753 000

CELKOVÉ PŘÍJMY 2013

Hospodaření v roce 2016 bylo nejúspěšnějším v historii kavárny. Dosáhlo se nejvyších tržeb a zároveň jsme měli
nejmenší personální náklady. 0
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Sušické kulturní centrum je zřizovatelem pěti zájmových souborů a organizací: Taneční klub Fialka, smíšený pěvecký
sbor Svatobor, dechový orchestr Solovačka, ochotnický divadelní spolek Schody a kapela Karavana Swingers Band.
V rámci zřizovatelské funkce SKC spolupracuje s uvedenými soubory při zajištění prostor pro činnost v rámci a možnostech zařízení spravovaných SKC a spravuje finanční prostředky, které soubory získají jako dotace od města Sušice
a jiných orgánů a organizací, od sponzorů a z jejich vlastní činnosti. SKC zajišťuje propagaci daným spolkům v médiích
(Sušické noviny, Facebook,www.kulturasusice.cz). Soubory na druhé straně poskytují svoji činnost při akcích pořádaných SKC.
Smíšený pěvecký sbor Svatobor v roce 2016 hostil v Sušici 11. setkání sborů Plzeňského a Karlovarského kraje, kterého se zúčastnilo 14 sborů. Všichni zpěváci prošli průvodem od Sokolovny na náměstí, kde společně zazpívali. Dále Svatobor podnikl koncertní turné po jižní Franci, podílí se na akcích pořádaných SKC i na spolupráci s partnerskými městy.
V roce 2016 absolvoval pěvecký sbor Svatobor 18 koncertů, z nichž můžeme zmínit společný projekt se Šumavanem
Klatovy Svatební košile od A. Dvořáka nebo muzikál My Fair Lady. Na konci roku se uskutečnily hojně navštěvované
vánoční koncerty.
Hudební soubor Karavana Swingers Band se zúčastnil 4 koncertů např. na Sportovním plese, Oslavách osvobození
Sušice nebo na Santosu.
Taneční klub Fialka, který úspěšně vystoupil na Reprezentačním plese města Sušice, Sušických slavnostech, nebo na
prodloužené a závěrečné lekci v tanečním kurzu pro mládež pořádaném SKC v Sokolovně. Dětské tanečnice a tanečníci
se pravidelně účastní mnoha soutěží po celé ČR a sbírají ocenění.
Dechový orchestr Solovačka nezahálel ani tento rok a absolvoval 20 vystoupení, např. na Sušických slavnostech, na
Jízdě sv. Jiří nebo na farmářských trzích.
Ochotnický divadelní spolek Schody reprízoval svou úspěšnou hru „Záskok“ s oblíbeným Járou Cimrmanem a dále
hru „Dívčí válka“. Během Sušických slavností nás překvapili premiérou hry „Přes přísný zákaz dotýká se sněhu“. Zároveň
pomáhají při akci Čert a Mikuláš na sušickém náměstí a dalších.
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Ohlédneme-li se za rokem 2016, můžeme říci, že byl jak návštěvnicky, tak i hospodářsky nejúspěšnější v historii SKC.
Na začátku bychom zmínili nové počiny. V roce 2016 byla založena Akademie SIRKUS, která sdružuje veškeré vzdělávací
pořady. Pod svá křídla vzala zavedené cestovatelské přednášky, které ke konci roku odehrály již 28. reprízu po 3 roky fungování. Podívali jsme se se zkušenými cestovateli do Íránu, Itálie, Číny, Uzbekistánu, Mongolska, do srdce Afriky, na Sibiř,
Island, Brunej, Moluky, Bajkal a dokonce jsme obletěli celý svět. Na jednu přednášku přišlo rekordních 120 návštěvníků.
Pod touto pomyslnou organizací vznikly také kurzy kreslení nejprve s různými lektory a od září začal blok 5 lekcí vždy s
jedním lektorem. Účastníci si tak mohli vyzkoušet různé pohledy na kresbu a vybrat si toho „svého“ učitele kresby. Tyto
kurzy probíhaly v Galerii SIRKUS, která vždy senzačně ožila. Dalším z kurzů je nová Fotografická škola, které obsahovala
8 lekcí s různými tématy. Do kurzu se přihlásilo 12 účastníků, kteří v prosinci vystavili svá nafocená díla v kinokavárně.
Pro malé i velké bylo mezi vánočními svátky připraveno povídání jediného českého designéra LEGA, který se skrz svou
vášeň pro tuto stavebnici vypracoval z učitele v Sušici na zajímavou pozici v této celosvětově známé hračkářské firmy.
Přednáška byla inspirací pro malé, kteří s velkým zaujetím studovali přinesené modely, starší se ptali na techničtější záležitosti a nakonec přišel na řadu i robotický kroužek, který sbírá své úspěchy v různých soutěžích. Děti si mohly přinést
své LEGO a za přítomnosti legodesignéra si postavit nějaký kousek.
Mezi další novinky lze zařadit dubnovou Jízdu sv. Jiří, na kterou se vydaly koňské povozy z Petrovic přímo na sušické
náměstí, kde při příjezdu vyzváněly zvony a hrála Solovačka. Tato akce byla velmi atraktivní zejména pro malé diváky
a počítá se s dalším pokračováním v letech budoucích. Rovněž proběhl 1. ročník Pivního festivalu, který se uspořádal při
příležitosti Farmářských trhů druhou sobotu v květnu. Program začínal v dopoledních hodinách a pokračoval až do pozdního večera. V průběhu dne byl připraven pestrý program, kde se vystřídalo pět hudebních těles, pro děti byly připraveny hry, diváci mohli zhlédnout šermířská vystoupení, točila se piva i ze sousedního Bavorska. Pro velký úspěch tato
tradice oslavy piva bude pokračovat minimálně v roce následujícím.
Jako velmi vydařenou akci považují sušičtí Swing nad Otavou, která byla pořádána ve spolupráci s restaurací Sokolovna. Akce se uskutečnila jednoho srpnového večera na lávce 28. října, kde hostům bylo podáváno výborné jídlo a pití.
K tomu jim saxofonista zahrál nejednu líbivou melodii a byla i možnost se projet na pramici po Otavě. Akci zakončil
ohňostroj nad hladinou řeky. Jelikož se tato akce setkala s takovým úspěchem, je v plánu její zopakování i v roce 2017.
V letošním roce doznala změny i akce Čert a Mikuláš, která se tradičně koná na sušickém náměstí v prosinci. Po tradičním
veselí na náměstí měly děti možnost přesunout se na dvorek v Pivovaru u Švelchů, kde byla připravena Čertovská škola.
Děti zde musely projít jednotlivými stanovišti a nasbírat známky do čertovského vysvědčení. I tuto vydařenou akci budeme v příštím roce opakovat.
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·

PROPAGACE

Do Sušice přijela kapela Malina Brothers, zpěvák Václav Neckář se svou kapelou, s pořady k nám zavítal Jan Kraus a Matěj Rupert,
diváci mohli navštívit dvě přednášky o Šumavě (historie práce a pohyb vysoké zvěře v NP a CHKO Šumava), probíhaly tradiční
bazary pro podporu zvířatům v nouzi, oslavy osvobození a založení republiky, rozsvícení vánočního stromu, adventní trhy, pokračovala spolupráce se Stálou divadelní scénou Klatovy. Ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem Sušice jsme uspořádali pár akcí
k oslavám výročí 700 let od narození Karla IV. Jako každý rok za velké návštěvnické účasti proběhly Sušické slavnosti, kde hlavními kapelami byly Mňága a Žďorp, skupina Jelen a Ivan Hlas. Probíhaly farmářské trhy s kulinářskými soutěžemi, Den dětí na koupališti, tradiční plesy, které zahájil 16. Reprezentační ples města Sušice na téma „Filmový festival“, který z pohledu dramaturgie
hodnotíme jako nejpovedenější (profesionální taneční vystoupení, projížďka limuzínou, atd.). Věříme, že každý občan si z široké
kulturní nabídky mohl vybrat to své a budeme se tomuto slibu snažit dostát i v letech následujících.

V roce 2015 byl dobře nastavený systém propagace pro organizátory jiných akcí a byl zřízen přístup do sdíleného
kalendáře, kam mohou sami doplňovat své aktivity, což se osvědčilo jako fungující záležitost. Výstupem jsou měsíční
kalendáře – plakáty o velikosti A1 a A2 umístěny na veřejná prostranství. Rovněž se pokračovalo s vkládáním všech
akcí (i těch nepořádaných SKC) na webové stránky www.kulturasusice.cz. Opět došlo k nárůstu uživatelů facebookové
stránky, která se přejmenovala z názvu „Kino Sušice“ na „Sirkus – Sušické kulturní centrum“ (k 1. 1. 2016 – cca 1 183 uživatelů, k 31. 12. 2016 1 393 uživatelů). V roce 2016 jsme vynaložili více prostředků na placenou reklamu na profilu SKC,
což nám umožnilo více zacílit na určité skupiny návštěvníků. Zároveň před každou projekcí v kině běží program akcí
v prezentaci. Máme podepsanou smlouvu o spolupráci s firmou ZKD, distribuují nám naše plakáty do okolních vesnic a
tím pokrýváme široké spádové území naším kulturním přehledem. Samozřejmě důležitou úlohu v propagaci sehrávají
Sušické noviny, kde se objevuje jak kalendář kulturních akcí, tak například program kina.

Doufáme, že jsme vytvořili pevnou základnu pro bohatý kulturní život v Sušici. Nesloužíme jen jako jediní organizátoři
v našem městě, ale i jako podporovatelé všech lidí, kteří svým konáním vytvářejí kulturu v Sušici. Velmi si vážíme jejich
počinu, ať už jsou to divadelní spolky, místní kluby, školy, či jiné organizace. Patří jim velké díky. Věříme totiž tomu,
že když dáme hlavy a síly dohromady, vznikají pak mnohonásobně větší a úspěšnější projekty. Což se naštěstí v našem
městě děje.
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Porovnání celkových příjmů a výdajů v letech 2013 až 2016
CELKOVÉ VÝDAJE 2016

17 221 653

CELKOVÉ PŘÍJMY 2016

7 183 091

CELKOVÉ VÝDAJE 2015

15 535 734

CELKOVÉ PŘÍJMY 2015

5 639 632
15 119 956

CELKOVÉ VÝDAJE 2014
5 586 298

CELKOVÉ PŘÍJMY 2014

14 667 000

CELKOVÉ VÝDAJE 2013
5 753 000

CELKOVÉ PŘÍJMY 2013
0

2 900 000

Ce5 l000
ko000vé tržb10y000ki000
na v K15č 000 000

20 000 000

Celkové tržby kina v Kč

2 700 000
2 900 000
2 500 000
2 700 000

2 300 000

2 500 000

2 100 000
2 300 000
1 900 000
2 100 000
700000
000
11 900
500000
000
11 700

2013

2014

2015

2016

1 500 000
2013

72

2014

66
68
66
64

2016

Výše provozní dotace v % z celkových nákladů
Výše provozní dotace v % z celkových nákladů

70
72
68
70

2015

70

68
68

69

68

70

65

68

69

65

64
62

66
66

61

62
60

61

60
58

60
60

58
56
56

54
54

2009
2009

2010
2010

2011
2011

2012
2012

2013
2013

2014
2015
2016
2014
2015
2016

HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

Konečný příspěvek na rok 2016 byl 9 921 388,– Kč. V původním rozpočtu bylo žádáno o 10 877 000,– Kč, došlo však
k převedení finančních prostředků z roku 2015 a to ve výši 640 000,– Kč, čímž se snížil původně žádaný příspěvek. Byl
přijat grant pro knihovnu ve výši 18 000,– Kč na nákup 4 ks tabletů, účelové příspěvky činily 43 000,– Kč a byl čerpán
investiční fond 185 000,– Kč. V důsledku výborného výsledku kina bylo na konci roku realizováno rozpočtové opatření
č. 48 a do rozpočtu města byla vrácena částka příspěvku ve výši 400 000,– Kč.
Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2016 účelově vázané na zajištění výkonu regionální knihovny ve výši 339 249,– Kč. Tato částka byla zahrnuta v předpokládaném rozpočtu.
Dle směrnice o činnosti souborů byl jednotlivým souborů přidělen příspěvek v celkové výši 100 000,– Kč. Dále byl
některým souborům přidělen účelový příspěvek na projekty v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání a to
v celkové výši 43 000,– Kč.
Taneční klub Fialka obdržel z dotačního programu města Sušice příspěvek na činnost ve výši 80 388,– Kč. Tato částka
není součástí požadovaného rozpočtu.
Hospodaření v tomto roce přineslo kladný výsledek. Rozpočet byl zatížen nájemným ve výši 696 940,– Kč. Úspora
energií činí 146 994,– Kč, přičemž již v průběhu roku bylo realizováno rozpočtové opatření a část plánovaných výdajů
na energie ve výši 185 000,– Kč byla převedena do investičního fondu. S ohledem na velice dobrý hospodářský výsledek byly do roku 2017 převedeny výnosy příštích období ve výši 45 tis. Kč. O tuto částku bude ponížen schválený
rozpočet na rok 2017. Celkové mzdové prostředky byly čerpány dle rozpočtu. Od 1. 11. 2016 opět došlo k navýšení
tarifů jako v minulém roce, jejich zvýšení bylo pokryto z rezervy na mzdy. U mzdových výdajů došlo k překročení
plánovaného rozpočtu u OON a to z důvodu nepředpokládaných vyplácení DPP pro zřizované soubory ve výši
76 042,– Kč. Závazný ukazatel mezd byl z tohoto důvodu přečerpán o 66 715,– Kč dle Směrnice o čerpání rezervního
fondu pro zřizované soubory.
Celkový hospodářský výsledek činí 292 825,93 Kč. Z toho je hospodářský výsledek jednotlivých souborů 0 Kč.
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