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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 2017 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. K obměně pracovnic došlo pouze v knihovně, kde nastoupila nová
pracovnice v dětském oddělení a také se vyměnila pracovnice regionální knihovny.
Rozpočet byl překročen pouze o OON z důvodů vyplácení nepředpokládaných DPP pro zřizované soubory,
které činily 45 tis. Kč. Dohody byly vypláceny na základě Směrnice o čerpání rezervního fondu pro zřizované
soubory. V roce 2017 byly nařízením vlády zvýšeny mzdy dvakrát. Poprvé k 1. 7. 2017, což bylo řešeno rozpočtovou
změnou č. 36. Dále již tradičně k 1. 11. 2017. Závazný ukazatel mezd byl za rok 2017 dodržen.

Závazný ukazatel - mzdové prostředky vč. zdravotního a sociálního pojištění
tis. Kč
Skutečnost
Rozpočet-skutečnost
Rozpočet
hlavní
činnost

MZDY
OON
Mzdové náklady celkem
Zdravotní pojištění
Sociální pojištění
Zákonné sociální náklady celkem
Rezerva
Rozpočtová změna
Celkem překročení - / úspora +

hospodářská
CELKEM
činnost

4 954
472

134
125

446
1 238

12
34

5 088
597
5 685
458
1 272
1 730
80
381
7 876

hlavní
činnost

5 306
516
5 822
476
1 323
1 799

hospodářská
CELKEM
činnost

132
106
238
12
33
45

5 438
622
6 060
488
1 356
1 844

-114

7 904

-28

-375
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ČINNOST JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ORGANIZACE

Není jednoduché hodnotit rok 2017, když rok předchozí, tedy 2016, byl rekordní téměř ve všech aspektech.
Nejúspěšnějším filmem roku 2017 (co do počtu diváků), byl opět Anděl Páně 2 (1423 diváků). Poetická pohádka
o andělovi popletovi se stala fenoménem a zaznamenala při své premiéře v prosinci 2016 raketový nárůst
návštěvnosti a stala se tak nejnavštěvovanějším filmem v kinech v ČR. A svůj standard si udržela i v roce 2017. Na
druhém místě ji poměrně těsně doháněl český film Po strništi bos natočený podle knihy Zdeňka Svěráka jeho
synem Janem (1343 diváků).
Není bez zajímavosti, že kdyby bylo měřítko úspěšnosti jednotlivých filmových titulů nastaveno na hodnotě
průměrné návštěvnosti na jedno představení, tak by si oba filmy prohodily své pozice. Na prvním místě by se
umístil Po strništi bos (149 diváků/projekci), protože Anděl Páně 2 měl průměrnou návštěvnost na představení
„jen“ 142 diváků. Největší, respektive nejstabilnější návštěvnost zaznamenávají dětské filmy. Bronzovou medaili
v žebříčku návštěvnosti získal animovaný film Já Padouch 3 s 1039 diváky a čtvrté místo zaujala letní komedie o
vodáckém výletu bez maminek a manželek Špunti na vodě (787).
Pokud bychom chtěli kompletně uzavřít desítku nejnavštěvovanějších filmů, pořadí by vypadalo takto – Piráti
z Karibiku: Salazarova pomsta (768), Šmoulové: Zapomenutá vesnice – (746), Padesát odstínů temnoty – (637),
Kráska a zvíře (571), Star Wars: Poslední z Jediů – (470) a poslední desátou příčku obsadil český film Masaryk (462).
Z výčtu je patrné, že vy jako diváci upřednostňujete komedie a dětské filmy.
V roce 2017 navštívilo kino celkem 20 839 diváků na filmových projekcích. Mimo hlavní filmové projekce kino
promítalo i pro školy, školky a zájmová sdružení dle jejich vlastních požadavků a přání (11 projekcí pro 756 diváků).
Ale nejenom promítáním živo je kino. Díky zázemí, kvalitnímu posezení, výhledu na jeviště, akustice a v neposlední
řadě i přístupu zaměstnanců, si rok od roku nachází cestu do kina stále více diváků na nefilmové akce. Jedná se
především o divadelní představení (17 představení pro 2308 diváků), cestovatelské přednášky a cestovatelské
stand-up pořady Ladislava Zibury (8 přednášek pro 925 diváků) a samozřejmě dnes už zdomácnělá talk show
Radka Nakládala Škrtněte si, prosím (8 pořadů pro 1264 diváků).
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Všechny výše zmíněné akce zaznamenaly nárůst četnosti a návštěvnosti oproti roku 2016 a to o více jak čtvrtinu.
Do kina se v loňském roce dostaly i nové formáty pořadů a to jak filmové – projekce němého filmu se živým
orchestrem (film Město bez židů z roku 1924 a orchestr BERG); tematické přednášky se zaměřením na historii
regionu, psychologii, nebo fotografování, ale také maloformátové akce jako například beseda o muškaření, nebo
burza gramodesek s prezentací historických gramofonů.
Podtrženo a sečteno, rok 2017 byl pro kino Sušice stejně úspěšný, jako rekordní rok předchozí. Podle čistě
statistických údajů Unie digitálních kin ČR se nacházíme na 113 místě z 220 registrovaných kin. A to včetně
všech multiplexů a vícesálových kin.
Ovšem pokud porovnáme návštěvnost ostatních kin ve městech podobných Sušici, tedy těch, které mají počet
obyvatel od 10 tis. do 12. tis., tak se nacházíme na 5 místě. To je rozhodně důvod k radosti. A za to vše vděčíme
vám divákům, kteří kino navštěvujete a podporujete tak kulturu v našem regionu. Za to vám patří náš vřelý dík.
Těšíme na vás i v tomto novém roce 2018.
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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 Tančírna či taneční kurzy pro dospělé. V roce 2017 přijelo do Sokolovny koncertovat
mnoho známých osobností: Eva Pilarová, Josef Zíma a Yveta Simonová nebo Hana Zagorová a Petr Rezek. Vánoční
koncert byl v podání Jiřího Suchého a Jitky Molavcové. Divadlo přivezla nejen Stálá divadelní scéna Klatovy, ale i místní
ochotníci a také děti ze základních škol a gymnázia.
Mezi nejzajímavější projekty patřila Balada pro banditu nastudovaná sušickým sborem Svatobor, SDS a místními
ochotníky a režírovaná pražským režisérem Michaelem Tarantem.
V roce 2017 proběhla oprava podlah v restauraci, přísálí a hlavním sále. Došlo k celkové rekonstrukci kotelny a proběhlo
osazení topných těles elektro ventily. Byla vyměněna podlahová krytina na bočním balkoně a cvičebně. Nechal se
vymalovat prostor restaurace, cvičebny, přísálí a bočního balkonu. Došlo k výměně nábytku v hereckých šatnách. Dále
proběhla částečná rekonstrukce odpadních vod. Byly osazeny nové jevištní šály.
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ZÁJEZDY
V roce 2017 jsme připravili několik tradičních i nových zajímavých zájezdů
Ples upírů - světový muzikálový hit. Romantický příběh lásky odehrávající se v Transylvánii, který nabídl kromě
velkolepé scény také dvě desítky tanečníků a pohádkové kostýmy.
Alexandrovci - koncert legendárního ruského souboru
Wachau - návštěva malebného údolí Wachau, zapsaného na seznam světového dědictví UNESCO. Prohlídka jednoho
z nejkrásnějších rakouských barokních klášteru v Melku, plavba lodí po Dunaji, návštěva městečka Dürrnstein s
možností výstupu k zřícenině středověkého hradu. Na závěr ochutnávka místních vín.
Hallstatt a solná komora - návštěva jedné z nejkrásnějších oblastí celého Rakouska s úchvatnými přírodními
scenériemi strmých skalních štítu a křišťálově čistých ledovcových jezer. Plavba po jezeru Wolfgangsee, návštěva
městečka Hallstatt (UNESCO), vestavěného do skal na břehu stejnojmenného jezera pod masivem hory Dachstein.
Výjezd lanovkou na vyhlídkovou plošinu a prohlídka solného dolu (nejstarší na světe), zahrnující cestu po solném
jezeře a hornické skluzavky.
Dekameron - Český Krumlov - otáčivé hlediště - slavné dílo renesančního básníka Giovanniho Boccaccia. Komedie
o lásce, žárlivosti, intrikánech a napálených, s nečekanými zvraty a překvapením.
Berchtesgaden - Orlí hnízdo - solný důl - vyjížďka autobusem a výtahem na horu Kehlstein - Orlí hnízdo, návštěva
hořcové likérky GRASSL - ochutnávka a možnost zakoupení likéru. Odpolední návštěva solného dolu v Berchtesgadenu.
Neobyčejný zážitek -důlní vláček, skluzavky, plavba přes podzemní jezero.
Bamberg – Francký Řím – město historie a piva -návštěva jednoho z nejzachovalejších historických bavorských měst
(UNESCO) s návštěvou románského dómu, středověké císařské falce a biskupské Nové rezidence. Prohlídka jednoho
z místních pivovaru spojená s ochutnávkou zdejšího piva. Odpoledne plavba lodí po řece Regnitz až ke kanálu Dunaj
- Mohan. Návštěva tradiční pivnice Schlenkerla s možností ochutnávky zdejší speciality - kouřového piva.
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V dubnu 2017 proběhla v knihovně povinná revize knihovního fondu, kdy se jednou za 5 let porovnává stav jednotek ve fondu se
stavem evidence výpůjček. Proto v době od 3. 4. 2017 – 27. 4. 2017 byla knihovna uzavřena. Do revize byly zahrnuty všechny typy
dokumentů, tj. knihy, brožury, zvukové knihy, hry, periodika, mapy, elektronické zdroje a AV media. Po půlroční lhůtě k dohledání
byl výsledek revize následující: ve skladu a na doplňovacím oddělení nechyběla žádná kniha. Oproti tomu na dospělém oddělení
došlo celkově ke ztrátě 102 dokumentů, z toho: 66 knih, 31 brožur a 5 periodik. Na dětském oddělení byla vykázána ztráta 90
dokumentů, z toho: 26 knih, 3 brožur, 60 periodik a 1 zvukové knihy. Současně s revizí proběhla také aktualizace knihovního
fondu. Pro uživatele knihovny došlo k rozšíření jednoho PC na dětském oddělení a zároveň jednoho PC na dospělém oddělení.
V roce 2017 došlo v knihovně ke změně na pozici regionálního pracovníka a pracovníka dětského oddělení.
Knihovna tradičně žádala o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna a tím si obohatila svůj fond o nákup 38 titulů. Dále
žádala o grant pro své nejmenší čtenáře v projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. V návaznosti na tento grant probíhají
knihovní lekce pro prvňáčky a Pasování na rytíře slova.
Protože se veřejné čtení s čertovskou babičkou stalo oblíbené, rozšířilo se v letošním roce o letní čtení s názvem „S
knihovnou na dece“. Také byl založen Kiddův klub malých čtenářů, kde se návštěvníci mohou setkat se zajímavými
místními hosty. Vědohrátky jsou zajímavým zpestřením a též se těší velké oblibě. Ke Dni pro dětskou knihu se hrálo opět
divadlo. Tato akce také zaznamenala nárůst účastníků.
Činnost knihovny je pestrá – od knihovních lekcí pro školky a školy po organizování besed, přednášek, divadel či výstavek k
důležitým výročím různých osobností. Mezi hlavní akce se řadí např. Noc s Andersenem, veřejné čtení, soutěže, počítačové
kurzy, knihovní lekce, besedy či podpora čtenářství. Během roku proběhlo velké množství poutavých přednášek o významných
osobnostech českých dějin, lze uvést např. přednášku o Marii Terezii, Boženě Němcové, Josefu Čapkovi, Agathě Christie či
bratrech Mrštíkových. Jednou ze zajímavých besed bylo též setkání se sestrou Angelikou, která vyprávěla o duchovní cestě a
o svém životě. Významnou akcí byl také křest knihy Vydra – první dáma Šumavy od autorů Libora Chvojky a Jana Kavaleho, ke
kterému ztvárnil hudební doprovod kytarový virtuóz Luboš Brabec. Zajímavé bylo též povídání Lucie Kohoutové, autorky nové
šumavské kuchařky, kde proběhla i ochutnávka jejích specialit ze Šumavy. Nelze opomenout ani literárně-historickou talk-show
významného spisovatele a historika Vlastimila Vondrušky, která byla spojena s autogramiádou knihy s názvem Oldřich z Chlumu.
V roce 2017 pořádala knihovna 98 akcí, kterých se zúčastnilo dohromady 2 527 účastníků.
Počet knihoven v regionu stále činí 25.
Svůj vlastní knižní fond mají pouze některé knihovny. Pro svoji činnost využívají výměnné soubory, které jsou dodávány právě
z MěK Sušice. Tyto soubory jsou vytvářeny pro knihovny tzv. na „míru“, popřípadě si knihovnice vybírají tituly samy, a ty jsou
následně zařazeny do souborů. Na knihovny bylo během roku 2017 dodáno celkem 87 souborů s počtem 5 160 svazků. V
Místní knihovně Petrovice a Městské knihovně Rabí došlo k výměně knihovníka a bylo provedeno zaškolení nových knihovnic a
poskytnutí potřebných rad ohledně bezproblémového chodu knihovny.
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Sušické noviny jsou pravidelný čtrnáctideník, který informuje o dění v našem městě. V roce 2017 vyšlo celkem 22 čísel v
celkovém nákladu 56 220 ks.
Sušické noviny mají 12 stran a jsou standardně rozděleny na pravidelná témata a rubriky. Na titulní straně jsou vedle hlavní
zprávy ve sloupku vždy aktuality z radnice. Následuje strana nazvaná Kaleidoskop s příspěvky žáků, škol, spolků a kroužků.
Třetí a čtvrtá strana je věnována aktualitám z města a z místního kulturního dění. Dále zde najdete podrobný přehled akcí
s plakátky a společenskou kroniku se vzpomínkami, blahopřáními či poděkováním. Sedmá strana patří galerii, knihovně a
programu kina, osmá sportu. Své stálé místo na straně 9 a 10 má plošná a řádková inzerce. Předposlední strana je vyhrazena
dopisovatelům. Zde si své místo v poslední době získala např. rubrika Poznáváte? s foto hádankou lokalit v okolí, často již
bohužel zaniklých. Noviny uzavírá barevná strana zajímavostí o významných akcích s důrazem na fotodokumentaci.
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V roce 2017 se v galerii opět uskutečnilo několik výstav z různých oborů. Každá výstava začínala tradičně vernisáží
se samotným umělce, který pohovořil o svých dílech. Některé výstavy byly zakončeny zajímavou komentovanou
prohlídkou autora.
Druhým rokem se uskutečnily animační programy s Hanou Stonovou, které navštívilo celkem 397 dětí z místních
mateřských a základních škol. Tématem byly Obrazy světa Terezy Říčanové, která měla pro děti připraveny vystřihovánky
ze svých obrazů. Děti vytvářely vlastní koláže.

Uskutečněné výstavy v roce 2017:
·
·
·
·
·
·
·

ORDINARIUM – Radomil Uhlíř – malby, komentovaná prohlídka
Utajená výstava – Josef Baierl – výstava obrazů k 75. narozeninám
Ohlédnutí – Miloslav Čelakovský – retrospektivní výstava k 80. narozeninám malíře
Obrazy světa – Tereza Říčanová – cyklus obrazů
Papírotisky – Karel Valter
Obrazy – Alena Anderlová
„Šedesát“ – Jiří Šorm – obrazy čerpající z cestovatelských zkušeností
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Kavárna v budově kina poskytuje skvělé zázemí pro návštěvníky kina, kteří si zde mohou před filmem posedět a občerstvit se. Díky
vybavenému dětskému koutku poskytuje útočiště pro maminky s dětmi, dále je to vhodný prostor pro přednášky, besedy, autorská
čtení a menší koncerty. V roce 2017 se zde opět uskutečnila dvě setkání pěstounů v rámci akce V pěstounské rodině jsem doma.
V roce 2017 došlo k výměně nábytku a hraček v dětském koutku. Nově byly tyto prostory nabídnuty k příležitostnému
pronájmu např. pro dětské oslavy, menší schůze či firemní akce, při nichž je možno zajistit občerstvení či promítání na plátno.
Proběhla zde také zajímavá beseda o muškaření s projekcí vázání na plátno, nebo burza gramodesek s prezentací
historických gramofonů.
I v roce 2017 rostly tržby kavárny a její hospodaření bylo dosud nejlepší od jejího otevření v roce 2013.
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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 začal rok 2017 zpěvem koled na Tři krále na náměstí v Sušici. Popřál svému
sbormistrovi Josefu Baierlovi k jeho 75. narozeninám v rámci Utajené výstavy v galerii kina. Nastudoval Baladu pro
banditu v režii Michaela Taranta, kterou prezentoval v muzikálové verzi na Santosu i v kině a v divadelní verzi při dvou
vystoupeních v Sokolovně s netradičně rozmístěnými diváky v rámci celé scény. Jako každý rok podnikl zahraniční
turné, tentokrát zpěváci navštívili Saské Švýcarsko. Celý rok završili již tradičními vánočními koncerty ve Smetanovou
sále a také v kostele v Sušici. Celkem za rok 2017 absolvoval pěvecký sbor Svatobor 22 zajímavých akcí.
Hudební soubor Karavana Swingers Band se zúčastnil 7 koncertů, např. zahráli na plese p. Tomasovi van Zavrelovi,
na Oslavách osvobození Sušice nebo tenistům u příležitosti 90. výročí založení LTC Sušice. V prosinci hráli budoucím
maturantům Oktávy na jejich maturitním plese.
Taneční klub Fialka se stará o 74 mladých tanečníků do 18 let. V roce 2017 vystupovali na plesech v Horažďovicích,
Dlouhé Vsi, Strašíne nebo v Sušici. Pravidelně připravují zajímavý program na Dny Sušice. Taneční mistři z Fialky jsou
lektory tanečních kurzů pro mládež i Tančírny. Zástupci TK Fialka Jakub Hájek a Aneta Škulinová získali v roce 2017 titul
Mistři SUT v latinskoamerických tancích a Vicemistři SUT ve standardních tancích v kategorii Junioři 2. Mladší zástupci –
taneční pár Martin Javorský a Zuzana Havránková - tančí v ČSTS v kategorii Junioři 1 ve třídě E a získávají body pro vyšší
třídu D ve standardních a latinskoamerických tancích.
Dechový orchestr Solovačka nezahálel ani tento rok a absolvoval 20 vystoupení, např. na Sušických slavnostech, na
Jízdě sv. Jiří nebo na farmářských trzích. Zazpívali i ve Zwieslu na pivním festivalu, zúčastnili se 6. dechovkového festivalu
v Dlouhé Vsi.
Ochotnický divadelní spolek Schody si na Dny Sušice připravil premiéru představení Hrátky s čertem, kterou úspěšně
reprízoval v Sokolovně v Sušici, na hradě Zvíkov a hradě Rabí. V srpnu se podíleli na kulturním programu Dožínek
Plzeňského kraje, kde prošel krojovaný průvod, představily se folklorní soubory a zazpíval pěvecký sbor Svatobor.
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V roce 2017 se návštěvníci ze Sušice a okolí mohli těšit z různých kulturních akcí, které Sušické kulturní centrum –
SIRKUS p.o. pořádalo, nebo spolupořádalo.
Nadále pokračovalo ve vzdělávacích pořadech, jako jsou cestovatelské přednášky (navštívili jsme Bajkal, Mongolsko,
Bulharsko, Vietnam, Papuu Novou Guineu, Madeiru, Střední Asii, dozvěděli jsme se, „Kde ženy vládnou“), také jsme pozvali
známého cestovatele Ladislava Ziburu a to hned dvakrát (v dubnu s přednáškou „Pěšky mezi budhisty a komunisty“
a v říjnu s premiérou přednášky „Už nikdy pěšky poa Arméni a Gruzii“). Galerie opět ožila kreslením pod vedením
akademických malířů pana Miloslava Čelakovského a Miroslava Šislera. Rozšířili jsme nabídku kreslících i malířských potřeb,
takže klienti si mohli vyzkoušet více metod umělecké tvorby. Nově jsme zařadili přednášky pro mladé (např. Freeride
lyžování v Japonsku), specializované přednášky (o muškaření). Fotografická škola běží již druhým rokem a stále nachází
nové příznivce, z čehož máme velkou radost. Mistr floristka České republiky Hana Kindelmannová Šebestová se postarala
o inspiraci před Velikonocemi i Vánoci. Na podzim proběhly dva kurzy první pomoci pod vedením MUDr. Jiřího Choce.
První ples roku 2017 byl již tradičně Reprezentační ples města Sušice ve stylu „Ledové království“. Sokolovna se tak
zahalila do bílého pláště v podobě rampouchů, ledově modrých LED dekorací a ledového baru s míchanými koktejly. O
předtančení se postarali místní TK Fialka, klatovské Marty Dance a pražská Z-show s úžasným vystoupením Evolution se
světelnými efekty. Barmanská show, fotokoutek, teplý a studený raut pak společně zajímavě dotvářeli zpestření plesu,
který byl opět vyprodán.
Hudební scéna byla i letos pestrá – napříč několika žánry, kde si snad každý mohl vybrat to své. Sušické kulturní
centrum často spolupracovalo a pomáhalo jiným organizátorům, ať už s propagací, nebo s organizací samotnou.
Typickými příklady jsou např. Metal Madness, Red Hot Island, atd. Ze známých interpretů jsme v Sušici mohli přivítat
Evu Pilarovou (leden), skupinu Žalman a Rybičky 48 (únor), Veselou trojku (březen), Ivettu Simonovou s Josefem Zímou,
Hanu Zagorovou s Petrem Rezkem (říjen), Angličana Jamese Harrise nebo Michala Hrůzu (listopad). Koncertní sezónu
zakončila vánočním vystoupením dvojice Jiří Suchý a Jitka Molavcová.
Od konce jara až do začátku nového školního roku se veškeré kulturní dění odehrávalo převážně ve venkovních
prostorách – na náměstí, na ostrově Santos, atd. Sezonu otevřela nová akce - Jízda sv. Jiří s koňskými povozy, hudbou,
soutěžemi koní a požehnáním pana faráře. Tato akce si našla oblibu především u dětského publika.
V květnu zahájily turistickou sezonu již tradiční Sušické slavnosti, na kterých vystoupili vedle žáků sušických škol či
zájmových kroužků, i talentovaní občané, místní kapely a jiní interpreti. Zahrály nám skupiny Arakain, Wohnout a Nebe.
V sobotu proběhla na Santosu divadelní scéna a večer se diváci mohli těšit z ohňostroje.
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V červnu se již potřetí na koupališti konal dětský den se spoustou soutěží o sladkosti, divadlem a dětskou dílnou.
Ke konci léta si naše město vybral Plzeňský kraj k oslavám Dožínek 2018. Ty byly spojené s farmářskými trhy, ochutnávkou
regionálních potraviny, ukázkou řemesel bednářů a velkým dožínkovým průvodem v dobových krojích. Do města také
zavítal hejtman Plzeňského kraje a poslanci za Plzeňský kraj. Celou akci zakončil hudebním vystoupením Jakub Smolík
na hlavním pódiu na náměstí.
V září jsme mohli v Sokolovně shlédnout divadelní verzi Balady pro banditu v nastudování pěveckého sboru Svatobor,
SDS a jejich hostů v režii Michaela Taranta.
V čase předvánočním jsme společně rozsvítili strom, přivítali Mikuláše, čerty a anděly na náměstí, zorganizovali
Čertovskou školu v pivovaru u Švelchů, uspořádali rukodělné adventní trhy, na kterých byl každý den nějaký program
(vystoupení škol, zpívání koled, vystoupení chlapecké kapely Paddys Bangers).
Z tradičních akcí, které probíhaly během roku, můžeme jmenovat již zaběhnuté divadelní představení, které k nám jednou
měsíčně posílá Stálá divadelní scéna Klatovy, dětský karneval, loutkové divadlo každý pátek přes zimní měsíce, představení
ochotnických divadel SCHODY, Hartmanického divadla i SušDivoCha, Škrtněte si, prosím Radka Nakládala, sušická tančírna
pod vedením tanečního mistra Jiřího Hájka, plesy (Sportovní ples, Ples Tomáše von Zavrela, Ples sušických škol, Hasičský
bál, Chovatelský ples, maturitní plesy), oblíbené travesti show Screamers, taneční pro mládež i dospělé, židovský svátek
Jom ha-šoa, květnové Oslavy osvobození města Sušice, oslavy 28. října a jiné. Od května do října probíhaly již pátým rokem
farmářské trhy, kterou jsme v tomto roce obohatili o kuchařskou show nebo pivní festival.
Velmi dobře probíhá spolupráce s ochotnickými spolky, Charitou Sušice, Tradičním klOUbem, Restaurací Sokolovnou,
Kulturním spolkem Rašelina, Ostrovem Santos, seniorským klubem Pohodář, Kruhem přátel hudby, sušickými sbory,
místními kapelami, a jinými.
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PLÁNOVANÝ VÝVOJ PRO ROK 2018

Již od roku 2015 je dobře nastavený systém pro organizátory jiných akcí a je 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. Na těchto plakátech se neobjevují pouze akce pořádané
SKC, ale jsou zde uvedeni všichni, kteří o společnou propagaci projevili zájem a jejichž akce se dá zařadit mezi akce
kulturní. Opět došlo k nárůstu uživatelů facebookové stránky Sušického kulturního centra (k 1. 1. 2016 – cca 1 183
uživatelů, k 31. 12. 2016 - 1 393 uživatelů, k 31 12. 2017 - 1 612 uživatelů). Od roku 2016 vynakládáme více prostředků
na placenou reklamu na profilu SKC, což nám umožňuje více zacílit na určité skupiny návštěvníků. Podle statistik Google
Analytics třetina návštěvníků webových stránek SKC se připojuje z mobilního telefonu.

Doufáme, že jsme vytvořili pevnou základnu pro bohatý kulturní život v Sušici. Rádi bychom v tomto duchu pokračovali
i nadále a vytvářeli pestrý kulturní program, který osloví většinu obyvatel, žánrově všechny sociokulturní i věkové skupiny.
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 velký 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.
V roce 2018 bychom rádi nechali vytvořit nové responzivní webové stránky, které by odpovídaly nárokům našich
návštěvníků. Součástí stránek by měl být i online kalendář akcí možný k doplnění online od subjektů z venku. Rádi
bychom získali podporu pro nový zvukový systém do sušického kina. Mělo by jím být 3D zvukový systém DOLBY.
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Konečný příspěvek na rok 2017 byl 11.342.909,- Kč. V původním rozpočtu bylo žádáno o 11.201.000,-Kč, došlo však
k převedení finančních prostředků z roku 2016 a to ve výši 45.000,-Kč, čímž se snížil původně žádaný příspěvek.
Byla realizována rozpočtová změna č. 36 ve výši 381.000,- Kč z důvodu zvýšení mezd nařízením vlády č. 564/2006 Sb.
Účelové příspěvky činily 28.700,- Kč.
Čerpání mzdových prostředků:
Od 1. 7. 2017 došlo k navýšení tarifů, které bylo řešeno rozpočtovou změnou č. 36 ve výši 381.000,- Kč. U mzdových
výdajů došlo k překročení plánovaného rozpočtu u OON a to z důvodu nepředpokládaných vyplácení DPP pro zřizované
soubory ve výši 45.262,- Kč. Závazný ukazatel mezd byl z tohoto důvodu přečerpán o 27.900,- Kč dle Směrnice o čerpání
rezervního fondu pro zřizované soubory.
Úspora energií činí 380.903,- Kč. Ke dni 6. 9. 2017 byl změněn dodavatel elektrické energie a byly zde dohodnuty nižší
ceny. To přispělo k zásadní úspoře na elektrické energii ve výši 217.631,- Kč. V Sokolovně byla před novou topnou
sezonou vyměněna kotelna. K jejímu spuštění došlo 31. 8. 2017, což přineslo úspory na otopu ve výši 160.577,- Kč.
Provozní dotace souborům – 100.000,- Kč dle Směrnice o činnosti souborů obecně, 28.700,- Kč činily účelové příspěvky.
Grant pro činnost souboru Fialka – 90.909,- Kč nad rámec rozpočtu.
Rozpočet byl zatížen nájemným ve výši 696.940,-Kč.
Celkový hospodářský výsledek SKC činí 423.390,13 Kč. Z toho hospodářský výsledek souborů celkem 38.310,77 Kč
a zůstatek závazného ukazatele energie 380.903,- Kč.
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VÝNOSY A NÁKLADY

Výnosy
Celkové výnosy za rok 2017 byly ve výši 18 349 tis. Kč. Dotace od zřizovatele města Sušice činila 11 343 tis. Kč, což je
62 % celkových příjmů. Vstupné za kino bylo ve výši 2 389 tis. Kč ( 13 % příjmů). Podrobnější rozložení viz graf.

Náklady
Celkové náklady na činnost SKC v roce 2017 byly ve výši 17 925 tis. Kč. Největší nákladovou položkou jsou mzdy
zaměstnanců, které včetně povinného odvodu SP a ZP za organizaci činily 44 %, dále služby 19 % a půjčovné za filmy 8 %.
Příloha č.1: Rozvaha
Příloha č.2: Výkaz zisků a ztrát
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