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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.

ÚVOD  ·  ZÁKLADNÍ ÚDAJE
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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.

VYMEZENÍ HLAVNÍHO ÚČELU A PŘEDMĚTU ČINNOSTI
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PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

V roce 2018 odešla na mateřskou dovolenou dramaturgyně organizace. V září byla přijata nová kolegyně,  
od které očekáváme, že vnese do dramaturgického plánu nové nápady. K jiné změně v personální oblasti nedošlo,  
neboť 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 65 tis. Kč. Dohody byly vypláceny na základě Směrnice o čerpání rezervního fondu pro zřizované 
soubory. V roce 2018 nedošlo ke zvýšení platových tarifů jako v minulých letech. 
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ČINNOST JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ORGANIZACE

Rok 2018 byl pro kino Sušice rekordní. Základními prvky, které ovlivňují návštěvnost kina, je kvalitní výběr filmů  
a počasí. Přičemž počasí má minimálně stejnou váhu, jako výběr filmu. Loňský rok byl ve znamení teplého a slunného 
počasí od dubna prakticky až do října a to se odráželo na celkové návštěvnosti. Ještě v letních měsících byla průměrná 
návštěvnost o něco nižší, než v roce 2017. Přesto stačilo, aby se počasí „zamračilo“ a rázem přišlo do kina na stejný film 
podstatně více diváků. 

Závěr roku 2018 byl, co se týče návštěvnosti, doslova trhák. A největší měrou se na tom podílel snímek Bohemian 
Rhapsody. Od jeho nasazení v listopadu jej v našem kině shlédlo na 2 000 diváků! A to je více, než měl na přelomu 
roku 2016/17 Anděl Páně 2. Bohemian Rhapsody se tak stal nejnavštěvovanějším filmem od počátku vzniku nového 
digitálního kina Sušice, tedy od roku 2012. Druhým snímkem, co do počtu diváků, se v roce 2017 stala česká komedie 
Po čem muži touží (1 487 diváků), následovaná českými pohádkami Čertí brko (998 diváků) a Čertoviny (972 diváků). 
Opět se potvrdil trend, že český divák nejvíce chodí do kina na české komedie a české pohádky. 

Kompletní TOP 10 za rok 2018 má pak tuto podobu: Avengers: Infinity War (778 diváků), Tátova volha (731 diváků), 
Mamma Mia: Here We Go Again! (708 diváků), Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny (689 diváků), Padesát odstínů 
svobody (628 diváků) a desítku uzavírá Jurský park: Zánik říše (560 diváků). V průběhu roku 2018 navštívilo kino pouze 
na filmových představeních celkem 24 436 diváků (zdroj DISFILM). K tomu je třeba ještě připočítat ostatní nefilmové 
akce, jako divadelní představení (1 605 diváků), talkshow Škrtněte si, prosím (1 409 diváků), cestovatelské přednášky 
(536 diváků), nebo školní projekce a projekce pro příměstský tábor a další zájmové skupiny (1 139 diváků). S těmito 
pravidelnými akcemi se dostáváme na návštěvnost 29 125 diváků. 

Ani ta však není konečná. V kině se odehrávaly mnohé dílčí akce, které přivedly do kinosálu další diváky.  
Koncerty – Nezmaři, Unkilled Worker, Kalle, Výchovný a Adventní koncert ZUŠ Sušice – (521 diváků) a besedy, besedy 
s projekcí, tematické přednášky – beseda o církvi při církevní pouti v Sušici,  Jom Ha Shoa, muškaření, Vánoční  
a Velikonoční floristika, beseda o české stopě v komunitě surfařů SURFR – ( 432 diváků). Tímto se návštěvnost dostává 
přes 30 000 diváků. 

Relativní novinkou pro Kino Sušice je pořádání slavnostních akcí a konferencí. A to především ve spolupráci s místním 
odborným učilištěm a firmou Systherm (slavnostní předání cen vítězům O Pohár Systherm). 
Dále se v sušickém kině předávala ocenění nejlepším sportovcům okresu Klatovy a v neposlední řadě se uskutečnila 
konference na téma zdravá výživa Sport Trend. Všech těchto akcí se zúčastnilo přibližně 250 diváků. Pro akce podobného 
charakteru se stalo kino vyhledávaným partnerem pro další organizátory. Vybavení kinosálu a přilehlých prostor, ochota 
a podpora z řad zaměstnanců kina a kinokavárny a technické zázemí zajišťuje pro mnohé pořadatele vysoký standard, 
a tak se k nám rádi pravidelně vrací. Mezi stálice patří Akademie mateřských školek v Sušici, Akademie místní ZUŠ, 
oblastní kolo vědomostní soutěže žáků základních škol Rubikon, oblastní divadelní přehlídka amatérských dětských 
souborů Tajtrlík a nově se přidává přehlídka zájmově umělecké činnosti chovanců dětských domovů Nejmilejší písnička. 
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Mimo to zajišťuje kino Sušice zázemí pro zasedání zastupitelstva města Sušice a školení volebních komisí.  
Dále pronajímá prostory pro komerční využití třetím stranám (viz výše – konference, slavnostní akce…), především 
subjektům zajišťujícím představení pro školky a školy edukativního i zábavného charakteru. Za rok 2018 se jednalo  
o osm takovýchto akcí. 

Avšak i mimo budovu kina pořádáme projekce pro veřejnost. Jedná se o Letní kino Santos a Kinematograf bratří Čadíků. 
Letní kino na ostrově Santos se stalo nedílnou součástí prázdninové scény. Čtvrteční projekce během července a 
srpna navštívilo v loňském roce více než 800 diváků. Stejně tak si své místo v letním programu našel i Kinematograf 
bratří Čadíků, který k nám přijíždí pravidelně již čtvrtým rokem první týden v červenci a promítá pod letním nebem 
čtyři české filmy. Vstup je dobrovolný a výtěžek se pravidelně posílá na konto Bariéry. Během loňské projekce se 
vybralo celkem 6 215 Kč. Poslední, o to však zajímavější akcí, kterou kino Sušice zajišťovalo, byla Recyklojízda. Jednalo  
se o populárně naučnou akci pořádanou ve spolupráci s firmou Nanoenergies, respektive s divizí Nano Green s.r.o.. Cílem 
této akce bylo ukázat divákům, že lze pomocí upravených kol dodávat dostatek energie pro projekci jednoho filmu. 
Celé akce se zúčastnilo přes 150 diváků a na kolech se vystřídalo celkem 32 účastníků, kteří svým šlapáním umožnili 
shlédnout film Po strništi bos. Celkově se kino Sušice stalo nedílnou součástí kulturního života pro Sušici a okolí. 

Kino Sušice bylo digitalizováno v roce 2012 a slavnostně otevřeno v září 2012. Od té doby nás navštívilo téměř  
150 000 diváků, kteří zhlédli více jak tisícovku filmových titulů. Digitální technologie však zastarávají a stávají se 
poruchovějšími. Nejinak je tomu i v případě kina Sušice. Koncem loňského roku došlo k nevratnému poškození 3D 
technologie a proto se v současnosti řeší její výměna. V nastalé situaci nám vyšel vstříc integrátor digitálních technologií, 
firma XC Tech, která nám po dobu nefunkčnosti 3D systému zapůjčila jiný 3D systém, aktivní, který má však svá omezení. 
Obecně lze říci, že životnost většiny digitálních komponentů v kině je na své hranici a bude třeba řešit, jakým způsobem dojde  
k jejich výměně. Vývoj jde kupředu a tak to, co dostačovalo v roce 2012 je dnes již nedostačující. Například u projektorů  
se dnes preferuje především laser, který nemá takovou spotřebu elektrické energie oproti xenonovým výbojkám 
a odpadá i každoroční finančně náročná výměna těchto výbojek. A v posledním roce není výjimkou, že kina,  
která procházejí redigitalizací, tedy obnovou zastaralého zařízení, začleňují do svých sálů relativní novinku – 3D zvuk. 
Zážitek ze 3D zvuku je z hlediska filmového prožitku velmi intenzivní, intenzivnější, než například další „xD“ systémy,  
jako pohybování sedadel, nebo simulace větru a deště, které mají spíše rušivý charakter. To je ale hudba budoucnosti, 
kterou bychom však rádi v našem kině jednou předvedli. Protože hlavním měřítkem pro úspěšnost kina je spokojený 
divák. A spokojený divák se rád vrací.
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Kulturní dům Sokolovna je nejfrekventovanějším místem zábavy v Sušici i v okolí. Pořádáme zde mnoho kulturních 
akcí. Sezonu 2018 zahájil 18. reprezentační ples města Sušice na téma „První republika“. Akce připomínající 100. výročí 
naší republiky probíhaly po celý rok a vyvrcholily dvěma koncerty Svatoboru dne 28. října, jenž byly spolufinancovány 
Evropskou unií skrze EUROREGION Šumava. 

Velmi oblíbenou je Tančírna či taneční kurzy pro dospělé. V roce 2018 přijelo do Sokolovny koncertovat mnoho 
známých osobností: 4TET s Jiřím Kornem, Chinaski, Turbo, Čechomor, Ježkovy stopy, Mandrage, MIG21. Vánoční 
koncert byl v podání Petry Janů se skupinou Amsterodam. Divadlo přivezla nejen Stálá divadelní scéna Klatovy,  
ale i místní ochotníci a také děti ze základních škol a gymnázia. 

V roce 2018 opět probíhaly opravy a úpravy této secesní budovy. Byla provedena kompletní oprava podlahové krytiny 
čelního balkonu, výměna stávající vodovodní železné instalace na toaletách za plastové vedení, odstranění havarijního 
stavu na toaletách v tradičním KlOUbu, oprava odpadového potrubí v suterénu a v průjezdu, byl proveden nátěr 
jeviště. Probíhají přípravy pro projekt na kompletní rekonstrukci Sokolovny. 

AKCE SOKOLOVNA 2018 POČET
Taneční kurzy (Taneční pro dospělé a Kurz taneční a společenské výchovy)

Divadlo pro děti

Plesy a bály
Koncerty

Zahraniční výlety

Tančírna
Divadlo pro dospělé

Loutkové divadlo

Zábavné pořady
Maškarní pro děti
Akce pro děti
Taneční soutěž

Prodejní akce
Školní akce
Ostatní akce

3

10

6

14

5

5

7
6

20

1
1
1
1

16

3
6

Výlety - divadlo + koncert
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VÝLETY
V roce 2018 jsme opět připravili několik tradičních i nových zajímavých jednodenních výletů: 

Muž se železnou maskou – Divadlo Brodway v Praze – nový muzikál z pera Michala Davida.

Čas růží – Hudební divadlo Karlín v Praze – muzikál s písněmi Karla Gotta s původním scénářem Sagvana Tofi.

Vídeň – metropole na Dunaji – největší rakouské město, které je neodbytně spjato s historií rodu Habsburků. 
Návštěva zámku Schönbrunn. Zastávka u bizarního nájemního domu „Hundertwasserhaus“. Přesun do centra  
Vídně – prohlídka nejvýznamnějších památek.

Hallstatt a solná komora - návštěva jedné z nejkrásnějších oblastí celého Rakouska s úchvatnými přírodními 
scenériemi strmých skalních štítů 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 světě), zahrnující cestu po solném 
jezeře a hornické skluzavky

Drakula - Český Krumlov - otáčivé hlediště – divadelní inscenace hororového příběhu. 

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.

Wachau – návštěva malebného údolí Wachau, zapsaného na seznam světového dědictví UNESCO. Prohlídka 
jednoho z nejkrásnějších rakouských barokních klášterů v Melku, plavba lodí po Dunaji, návštěva městečka Dürrnstein  
s možností výstupu k zřícenině středověkého hradu. Na závěr ochutnávka místních vín.

Sněhurka na ledě – České Budějovice – Budvar aréna – pohádkový příběh na ledě s kouzelnou atmosférou  
a živou hudbou. 

Adventní Salzburg – Zastávka v obci Oberndorf, kde vznikla snad nejslavnější koleda Tichá noc. Salzburg – prohlídka 
nejzajímavějších památek města. Výjezd lanovkou na pevnost Hohensalzburg. Návštěva adventních trhů.
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Velkou novinkou, kterou si Městská knihovna v Sušici připravila pro své obyvatele, návštěvníky a čtenáře v roce 2018, byly 
KnihoBudky a to hned ve třech vyhotoveních umístěných v lesoparku na místech Santos, Fuferna a Páteček. Každá KnihoBudka 
má svého patrona, který je na ní vyobrazen a stala se tak nejenom bedýnkou na knížky, ale i duchovním příbytkem autorů – 
Karla Klostermanna, Karla Čapka a Julea Verna. V roce 2018 jsme si připomněli 170. výročí od narození Karla Klostermanna, 80 let  
by oslavil Karel Čapek a 190 let jsme si připomněli od narození Julea Verna. Místní občané tak mají možnost si kdykoliv bezplatně 
půjčovat či vyměňovat knihy. O jejich průběžné doplňování se stará Městská knihovna Sušice. A musíme konstatovat, že zájem 
předčil naše očekávání.

V roce 2018 knihovna žádala jako každý rok o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna a tak rozšířila svůj fond o nákup 
38 titulů. Opět žádala o grant pro své nejmenší čtenáře v projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. V souvislosti s tímto 
grantem následně probíhají knihovní lekce pro prvňáčky a akce Pasování na rytíře slova. 

Jako loňský rok se i v roce 2018 uskutečnilo veřejné čtení s čertovskou babičkou, které se stalo mezi dětmi velice oblíbené. V letním 
období se knihovna věnovala také svým dětským čtenářům v rámci společného čtení s názvem „S knihovnou na dece“. Několikrát 
během roku knihovnu navštívil populární Kiddův klub malých čtenářů, kde se účastníci mohli setkat se zajímavými tématy např. 
Dášeňka, Pošťácká pošta, Moje první knížka, Božena Němcová, Ať žije republika či Vánoce přicházejí. Knihovna spolupracuje  
s Teátrem Vaštar, který se věnuje divadelním představením pro děti. Výjimečnou akcí jsou vědohrátky, kde si děti mohou samy 
vyzkoušet různé druhy pokusů z oblasti vědy jako je chemie či fyzika a stává se tak jednou z oblíbených akcí. Knihovna pořádá 
spousty knihovních lekcí pro místní školy i školky, podílí se na organizování přednášek, besed a výstav. Další významnou akcí 
je Noc s Andersenem. Knihovna se zapojila do projektu Skautská pošta, kterou organizuje Česká televize v rámci televizního 
pořadu Déčko. Pořádají se také veřejná čtení, různé soutěže, knihovní lekce či besedy o důležitých osobnostech. Vzhledem  
k tomu, že letošní rok byl pro české dějiny rokem významným, neboť jsme oslavili sto let od založení Československa, i v knihovně 
se pořádaly tematické přednášky, např. beseda na téma Osudové osmičky od Věry Kubové, komponovaný a diskusní pořad 
Rok 1968 od manželů Kosových, přednáška Rok 1918 a Sušice od Jana Lhotáka nebo přednáška o T. G. Masarykovi. V knihovně 
nechyběly ani besedy o regionálních osobnostech, kdy zajímavou byla přednáška o Karlu Klostermannovi. Prezentována byla 
také atraktivní přednáška o postavení žen z Plzeňska na přelomu 19. a 20. století, nebo představení nové knihy Tichá vůně slov 
od básníka Františka Novotného. 

Zajímavou akcí byl také křest knihy Otava – magická krása šumavské řeky od autorů Libora Chvojky a Jana Kavaleho, který byl 
podpořen hudebním doprovodem v podání pianistky, kytaristky a zpěvačky Miy Fellow a houslisty Ondřeje Chvojky. Poutavé 
povídání měla připravené Lucie Kohoutová, která jako autorka nové šumavské kuchařky, vydala již druhou knihu o vaření. V rámci 
této přednášky byla nachystána i ochutnávka jejích specialit ze Šumavy. Neméně zajímavým bylo povídání s autorkou Růženou 
Bauerovou, která představila dětským čtenářům svou knihu Kočičí příběhy. Na léčení těla i duše byla zaměřena přednáška  
Ing. Ladislava Hulce na téma Bachovy květové esence. Zpestření výpůjček bylo připraveno v podobě Vánoční nadílky a Rande 
naslepo, kdy na čtenáře čekalo překvapení ve formě dárkově zabalené knihy. 



KNIHOVNA 2018 POČET
Stav knižního fondu

Registrovaní čtenáři

Návštěvníků celkem
Výpůjček celkem

Výpůjčky periodik

z toho naučné literatury
z toho dětské literatury

z toho děti do 15 let

z toho naučné pro dospělé
z toho krásné pro dospělé
z toho naučné pro děti
z toho krásná pro děti

Veřejný internet

z toho v oddělení pro děti

Ostatní akce
Akce pořádané pro školy 

Počet návštěvníků
z toho v oddělení pro dospělé

Beseda se spisovatelem
Knižní výstavky a upoutávky

Veřejné akce

Meziknihovní výpůjční činnost
Požadavky obdržené z jiných knihoven
Požadavky zaslané jiným knihovnám

Regionální činnost pro 25 obsluhovaných knihoven
Výměnné soubory
Metodické návštěvy
Poskytnuté metodické konzultace
Porady

s počtem účastníků
s počtem účastníků

s počtem účastníků

s počtem účastníků

59 608

23 707

1 626

70 956

15 034

2 551

16 111
15 286

486

7 804
37 433

1 835
7 035

849
1 702

73
8

35

33

433
118

93
62
84

2

1 682
216

24

926

z toho ostatní 1 815

Přednášky 5 s počtem účastníků 93
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Knihovna i v letošním roce spolupracovala se Zoologickou a botanickou zahradou v Plzni, kde děti za to, že si opakovaně půjčily 
několik knih o přírodě, soutěžily o volné vstupenky. 

V roce 2018 knihovna organizovala 133 akcí, kterých se zúčastnilo 2 383 účastníků.

Počet knihoven v regionu stále činí 25.

Jen některé knihovny mají svůj evidovaný fond, a tak pro svoji činnost využívají výměnných souborů, které zajišťuje regionální 
oddělení MěK Sušice. Soubory jsou pro knihovny připravovány dle požadavků žádající knihovny. V roce 2018 se na knihovny 
rozvezlo celkem 93 souborů čítajících 5 491 svazků. V Místní knihovně Nezdice na Šumavě došlo začátkem roku k výměně 
knihovnice, která byla zároveň s tím zaškolena. Požadavky MVS zpracovává MěK Sušice. Připojení k internetu pro jednotlivé 
knihovny zajišťují lokální poskytovatelé. 
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Sušické noviny jsou pravidelný čtrnáctideník, který informuje o dění v našem městě. V roce 2018 vyšlo celkem 22 čísel  
v celkovém nákladu 57 470 ks.

Sušické noviny mají 12 stran, barevnou obálku a jsou standardně rozděleny na pravidelná témata a rubriky. Na titulní straně 
jsou vedle hlavní zprávy s fotografiemi uvedeny ve sloupku 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. 

V roce 2018 byla dvě čísla novin rozšířena o dvoustranu. Číslo třináct přineslo navíc zejména pozvánky na letní kulturní akce 
a příspěvky několika občanů na téma sušické nemocnice. Číslo 18 bylo věnováno stému výročí vzniku České republiky. 
Přidaná obálka novin byla provedena v dobové grafice a s dobovým obsahem z částí Sušických listů a fotografií z let 1918 
a 1919. Tuto speciální přílohu připravila redakce ve spolupráci s Bohumilou Skrbkovou a historikem Janem Lhotákem  
na základě podkladů z Muzea Šumavy v Sušici. 

V roce 2018 skončila smlouva na tisk Sušických novin stávající tiskárně, a tudíž byla vyhlášena výzva k předložení cenové 
nabídky na zakázku malého rozsahu. Do soutěže se přihlásily čtyři tiskárny a nejvýhodnější nabídku opět předložila tiskárna 
SAMAB, se kterou byla uzavřena smlouva na tisk novin pro další 4 roky.  
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V roce 2018 se v galerii uskutečnilo osm výstav různých výtvarných žánrů (kresba, malba, fotografie).  
Jako každoročně byla snaha představit výtvarníky ze sušicko - klatovského regionu (respektive pošumaví),  
tou zásadní byla v roce 2018 výstava osmdesátiletého kreslíře Josefa Pospíchala nebo se Sušicí též spjatou 
osobností Dana Bárty, a také výtvarníky z ostatních krajů Čech např. Jana Šplíchala či Teodora Buzu. Vedle 
žijících autorů se každoročně daří představit i díla již nežijících autorů. Takové výstavy jsou finančně náročnější  
na přípravu, ale přináší divákům cenné odkazy. V minulém roce to byla výstava světoznámého ilustrátora českého 
původu Miroslava Šaška a také méně známého, ale ceněného Josefa Máchala. 

Vernisáže bývají už tradičně hojně navštěvovanou událostí, ke které jsou zváni též hudebníci ze Sušice a okolí.   
S autory je možné se osobně setkat i na komentovaných prohlídkách pořádaných galerií. 

Vedle toho je snaha zpřístupňovat výtvarné umění širšímu obecenstvu a dostávat galerii do povědomí místních 
obyvatel. Proto jsme opět i v roce 2018 uspořádali sérii Podvečerů s kresbou, tedy lekcí kresby pro laickou 
veřejnost, které jsou vedeny místními výtvarníky přímo v prostorách galerie. V tomto smyslu připravila galerie 
ve spolupráci s Hanou Stonovou již třetím rokem také vzdělávací (animační) programy pro mateřské a základní 
školy, kde jsou děti a žáci hravou a tvůrčí formou seznamováni s výtvarným uměním. Tento způsob nenásilného 
vzdělávání umožňuje dětem vnímat výtvarné umění (a potažmo svět galerií a kulturního odkazu své země)  
bez předsudků a jako součást vlastního života. Programy jsou velmi dobře přijímány jak žáky, tak i jejich učiteli, 
pro které jsou i skvělou odbornou inspirací. Všechny školy mají navíc v rámci vyučování vstup na galerií pořádané 
výstavy zdarma.

GALERIE 2018 POČET
Výstavy
Animační program pro školy
Kurzy kreslení

7
5
6

počet návštěvníků
počet návštěvníků
počet účastníků

1 693
89
39





Uskutečněné výstavy v roce 2018:

·  Josef Pospíchal – kresby, grafiky a tempery

·  Radka Johana Ježková – Bolesti svatby

·  Dan Bárta  - Vážky – fotografie

·  Miroslav Šašek  - Svět podle Šaška (ve spolupráci s Nadací Miroslava Šaška a nakladatelstvím Baobab)

·  Svatopluk Máchal – kresby českého venkova z 20. – 40. let 20. století (ve spolupráci s Václavem Cílkem)

·  Plátno a barvy – Olga Hrachová a Marie Vechová

·  Jan Šplíchal – fotografie 

·  Teodor Buzu – Akvarel

Vzdělávací pořady v roce 2018:

·  Podvečery s kresbou s Miloslavem Čelakovským

·  Vzdělávací animační programy k výstavě Svět podle Šaška s lektorkou Hanou Stonovou

Komentované prohlídky (samostatné nebo v rámci vernisáže):

·  s  Danem Bártou k výstavě Vážky

·  s Olgou Černou o osobnosti a životě Miroslava Šaška

·  s Václavem Cílkem o Svatopluku Máchalovi

·  s Teodorem Buzu o vlastní tvorbě

12
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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. Již minulý rok byl dovybaven dětský koutek o nové hračky. V roce 2018 jsme do prostor kavárny 
nainstalovali dataprojektor a plátno a rozšířili tak možnost pronájmu o možnost projekce. Prostor je tak vhodnější pro pořádání  
i firemních akcí, tematických akcí, besed s projekcí. 

V roce 2018 se zde opět uskutečnila burza gramodesek s prezentací historických gramofonů a také zajímavá beseda o muškaření  
s projekcí vázání na plátno. Dále se zde uskutečnily 2 oslavy dětských narozenin a 3 prezentace kosmetiky a líčení. 

I v roce 2018 rostly tržby kavárny a její hospodaření bylo dosud nejlepší od jejího otevření v roce 2013. 

456 362
395 922 396 473

524 588
556 745

663 999

318 316 330 633

244 402 237 403 260 381

348 158

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kavárna

celkové tržby mzdové náklady
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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 2018 tradičně zpěvem koled na Tři krále na náměstí v Sušici. Zúčastnil se 12. setkání 
sborů Západočeské oblasti Unie českých pěveckých sborů v Mariánských Lázních, uspořádal jarní a podzimní soustředění  
v ZUŠ Sušice, zazpíval k 25. výročí znovuvysvěcení kostela na Mouřenci. Svatobor společně se sborem Kammerchor  
z partnerského města Bad Kötzting se po celý rok připravovali na svůj největší a nejkrásnější koncert, který uvedli v říjnu  
u příležitosti 100. výročí naší republiky a to jeden koncert v Bad Kötztingu a dva koncerty v Sušici. Jako hosté zde vystoupili 
Sušický dětský sbor (SDS), orchestr Gymnázia a Hudební školy hl. m. Praha a hlavně dva sólisté - Simona Procházková - sólistka 
Státní opery Praha a Ivan Kusnjer – sólista Národního divadla v Praze.  
V minulém roce nastudovali Baladu pro banditu v režii Michaela Taranta, kterou nyní zahráli na Hradě Velhartice za šera a deště. 
Jako každý rok podnikl Svatobor zahraniční turné, tentokrát navštívili další partnerské město Sušice a to švýcarský Uetendorf  
u příležitosti 175. výročí sboru Männerchor. Celý rok završili již tradičními vánočními koncerty ve Smetanově sále a také v kostele 
v Sušici. Celkem za rok 2018 absolvoval pěvecký sbor Svatobor 24 zajímavých akcí. 

Hudební soubor Karavana Swingers Band v roce 2018 uspořádal 7 akcí – zahráli na Gentleman‘s Night v Tradičním kloubu, 
v rámci květnových oslav osvobození Sušice nebo na Sušických dnech. 

Taneční klub Fialka měl v roce 2018 celkem 64 členů - mladých tanečníků do 18 let. V roce 2018 vystupovali na plesech  
v Horažďovicích, Dlouhé Vsi, Strašíně nebo v Sušici. Pravidelně připravují zajímavý program na Dny Sušice. Taneční mistři z Fialky 
jsou lektory tanečních kurzů pro mládež i Tančírny. Starší zástupci TK Fialka Jakub Hájek a Aneta Škulinová si v roce 2018 vytančili 
ve standardních a latinskoamerických tancích v kategorii Junioři 2 opět vyšší třídu, a to třídu C. Mladší zástupci – taneční pár 
Martin Javorský a Zuzana Havránková - tančí v ČSTS, v kategorii Junioři 1 si v roce 2018 vytančili vyšší třídu D ve standardních  
a latinskoamerických tancích.

Dechový orchestr Solovačka nezahálel ani v roce 2018 a absolvoval 24 vystoupení, např. na Sušických slavnostech, 
na Jízdě sv. Jiří nebo na farmářských trzích. Zazpívali i na Diecézní pouti v Sušici, Nepomucké pouti, Budětické 
pouti, v Chamu, zúčastnili se 7. dechovkového festivalu v Dlouhé Vsi. Zahráli také u příležitosti 100. výročí republiky  
na lampionovém průvodu nebo k výročí 17. listopadu. 

Ochotnický divadelní spolek Schody  - mužská část souboru si připravila premiéru představení hry divadla Járy Cimrmana 
Dobytí severního pólu. Tuto hru třikrát zahráli i v dopoledních představeních pro školy a gymnázium. Na Dnech Sušice soubor 
zahrál reprízu hry Dívčí válka. O vánocích potěšil malé i velké diváky Mikulášskou nadílkou.
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V roce 2018 se návštěvníci ze Sušice a okolí mohli těšit z různých kulturních akcí, které Sušické kulturní centrum – SIRKUS p.o. 
(dále už SKC) pořádalo, nebo spolupořádalo. Cílem bylo nabídnout kvalitní a rozmanité kulturní pořady a tím oslovit širokou 
veřejnost všech věkových kategoriích. Zrealizované kulturní akce lze rozdělit do několika hlavních segmentů:  

Vzdělávací pořady
Mezi vzdělávací pořady SKC zařadilo tradičně cestovatelské přednášky, speciální přednášky, workshopy, kurzy kreslení.
Celkem se tento rok uskutečnilo sedm cestovatelských přednášek v jarních a podzimních měsících. Posluchači prostřednictvím 
přednášejících navštívili ostrovy Andamanského moře, Sumatru, Afriku, Filipíny, podívali se za krásami Skotska, obdivovali 
fotografie z Peru a prošli napříč celou Srí Lankou. Mezi přednášky pro mladší generaci patřila přednáška Richarda Brože, který 
vylíčil posluchačům své zážitky z Freeride lyžování v Japonsku a také beseda o Muškaření se zajímavými hosty. Den pro sebe byl 
workshop nejen pro dámy, které se zajímají o moderní trend jednoduchého šatníku a o kvalitní přírodní kosmetiku.
Podvečery s kresbou navazovaly na v předešlých letech uskutečněné kurzy kresby. Náplní byla práce s barvami, ilustrace  
a využití různých výtvarných technik. 

Hudební vystoupení
Hudební vystoupení bylo i letos pestré – 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. Ze známých interpretů 
jsme v Sušici přivítali kapelu Horkýže Slíže, hudební uskupení 4tet, skupinu Nezmaři, Chinasky, Čechomor, Walda Gang, Veselou 
trojku, kapelu Turbo, Radka Banga, Mig 21, Petru Janů. Na své si přišli i příznivci jazzu a vážné hudby.  

Divadlo, plesy, taneční
Z divadel můžeme jmenovat již zaběhnutá divadelní představení, které k nám jednou měsíčně posílá Stálá divadelní scéna 
Klatovy, loutkové divadlo, které hraje pro děti každý pátek přes zimní měsíce, několik představení ochotnických divadel SCHODY, 
Hartmanického divadla i SušDivoCHa. Za zmínku stojí Talk Show Radka Nakládala Škrtněte si, prosím a také oblíbené travesti 
show Screamers.
SKC tradičně pořádá taneční pro mládež a dospělé, sušickou tančírnu pod vedením tanečního mistra Jiřího Hájka, pomáhá  
s organizací plesů (Sportovní ples, Ples Tomáše von Zavrela, Ples sušických škol, Hasičský bál, Chovatelský ples, maturitní plesy).

Farmářské a adventní trhy
Na náměstí již šestým rokem probíhaly farmářské trhy. Celkem se uskutečnilo šest farmářských trhů, v sobotu, každý měsíc 
od května do října. Kromě stánků s nabídkou farmářských i dalších produktů byl pro návštěvníky připraven doprovodný 
program s hudebním vystoupením místních kapel. V rámci farmářských trhů byl představen projekt Ryba na talíř a také 
projekt Regionální potravina. 
Předvánoční adventní trhy měly za úkol nejen nabídnout možnost nákupu vánočních dekorací, dárků a občerstvení, ale také 
navodit tu pravou vánoční atmosféru. Každý den byl připraven zajímavý program (vystoupení škol, zpívání koled, vystoupení 
chlapecké kapely Paddys Bangers). 

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI SKC
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Reprezentační akce města
18. reprezentační ples města Sušice
První ples roku 2018 byl již tradičně 18. Reprezentační ples města Sušice ve stylu „První republika“. Moderátorského žezla  
se chopil sušický rodák Přemysl Čech. Slavnostně odění hosté se měli možnost vyfotografovat ve fotokoutku či využít služeb 
karikaturisty. Hostem večera byly Sestry Havelkovy, v půlnoci pak účastníky plesu překvapila svým vystoupením kapela Paddy´s 
Bangers. Lákadlem pro většinu hostů se stal teplý a studený raut.

Sušické slavnosti
Se konaly již po dvacáté. Začínalo se ve čtvrtek hrou divadla Schody „Dobytí severního pólu“. V pátek a v sobotu byl připraven 
bohatý program na náměstí, vystoupily zde vedle sušických škol, zájmových kroužků, ale i talentovaných občanů, kapely Brutus, 
Vypsaná Fixa, Zrní a mnoho dalších. Bohatý doprovodný program byl připraven na celý víkend. V pátek se konalo zábavné 
odpoledne pro děti na Fufernách, v sobotu byl v Luhu připraven pohádkový les. Odtud se mohli návštěvníci přesunout  
na připravený divadelní program na Santosu, který zahájili sušičtí loutkáři. Celé slavnosti zakončil sobotní ohňostroj nad Andělíčkem.

Akce pro děti
Akce pro děti se v Sušici těší veliké oblibě. Hned na začátku roku jsme v Sušici přivítali velmi populárního Michala Nesvatbu  
s pořadem Michal je Kvítko. Velká zábava, soutěže a aktivní účast dětí, to bylo odpoledne nejen pro nejmenší.
Dětský karneval ve spolupráci s Římskokatolickou farností Sušice nabídl bohatý program na téma „Ten dělá to a ten zas tohle“.
Začátkem června si už potřetí mohli malí i velcí užít zábavu na dětském dnu, který zároveň zahájil sezonu letního koupaliště. 
Soutěžilo se o spoustu dobrot, tančilo se a koupalo. Děti na jednotlivých stanovištích řízených pohádkovými postavami plnily 
především sportovní a dovednostní úkoly. Za každý splněný úkol získaly zeleného žabáka, kterého pak mohly směnit za dobroty.
V čase předvánočním jsme společně rozsvítili strom, přivítali Mikuláše, čerty a anděli na náměstí, zorganizovali Čertovskou školu 
v pivovaru u Švelchů, kde byl připraven zajímavý program.

Akce u příležitosti oslav 100. výročí založení republiky
Oslavy byly zahájeny zasazením třech pamětních lip v parku TGM, jedna z nich byla věnována památce Olgy Havlové. Ještě ten 
den byla k vidění na budově muzea Šumavy dechberoucí světelná projekce. Velkolepá mezinárodní oslava hudby, to byl koncert 
s názvem Hudba nezná hranic, který se uskutečnil přímo 28. října, jako jeden z hlavních programů celých oslav. Tento koncert  
se stal vzácnou a nesmazatelnou perlou v historii města. Účinkovaly zde pěvecký sbor Svatobor, Kotztingský komorní sbor, Sušický 
dětský sbor, orchestr studentů gymnázia a hudební školy hlavního města Prahy. Tečkou za celými oslavami byl velkolepý ohňostroj.

Ostatní akce - ve spolupráci
Kulturní centrum během celého roku podporuje, podílí se a spolupracuje na přípravě kulturních akcí, které pořádají místní 
spolky, neziskové organizace a dalších partneři. Výsledkem je bohatý kulturní program, který je žánrově multikulturní. Jedná se  
o desítky akcí během celého roku. Za zmínku stojí Diecezní pouť, židovský svátek Jom ha-šoa, květnové Oslavy osvobození 
města Sušice, žákovské koncerty a mnoho dalších.

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI SKC
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I v tomto roce se SKC snažilo o zkvalitňování propagace. Pokračovalo v zasílání e-mailů s měsíčním kalendářem, vytvářely 
se kulturní přehledy – plakáty o velikosti A1 a A2, které byly rozvěšeny na veřejných prostranstvích. Na těchto plakátech 
se neobjevovaly pouze akce pořádané SKC, ale byli zde uvedeni všichni, kdo o společnou propagaci měli zájem a jejich 
akce byla zařazena mezi kulturní. Posílila se propagace na sociálních sítích, pokračovalo se s vkládáním akcí na naše 
webové stránky.  

Návštěvnost facebookové stránky Sušického kulturního centra setrvale roste (k 31. 12. 2015 – cca 1 183 uživatelů,  
k 31. 12. 2016 - 1 393 uživatelů, k 31. 12. 2017 -  1 612 uživatelů, k 31. 12. 2018 – 1 823 uživatelů). Od roku 2016 pravidelně 
vynakládáme více prostředků na placenou reklamu na profilu SKC, což nám umožňuje více zacílit na určité skupiny 
návštěvníků při propagaci konkrétní kulturní akce. Podle statistik Google Analytics se oproti roku 2017 o 6 % zvýšil počet 
návštěvníků webových stránek SKC, kteří se připojují z mobilního telefonu či tabletu a nyní činí již téměř polovinu všech 
návštěvníků webu.

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 velké díky. Věříme totiž tomu, že když dáme hlavy a síly dohromady, vznikají pak mnohonásobně větší  
a úspěšnější projekty. 

PROPAGACE  ·  PLÁNOVANÝ VÝVOJ PRO ROK 2019
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Konečný příspěvek na rok 2018 byl 12 439 000 Kč. V původním rozpočtu bylo žádáno o 13 269 000 Kč, došlo však  
k převedení finančních prostředků z roku 2017 rozpočtovým opatřením č. 18 a to ve výši 330 000 Kč, čímž se snížil 
původně žádaný příspěvek. Byla realizována rozpočtová změna – vrácení části příspěvku ve výši 200 000,- Kč z důvodu 
úspory na energiích. Byl vrácen účelový příspěvek 20 000 Kč pro divadlo Schody z důvodu nerealizace dvou premiér 
divadelních her v roce 2018.  Rozpočtovým opatřením č. 78 byl ponížen příspěvek o částku 280 000 Kč a současně byla 
povýšena o stejnou částku návratná finanční výpomoc z důvodu očekávané dotace od Euroregionu Šumava, jenž bude 
vyplacena až v roce 2019. 

Čerpání mzdových prostředků:
U mzdových výdajů došlo k překročení plánovaného rozpočtu u OON a to z důvodu nepředpokládaných vyplácení 
DPP pro zřizované soubory ve výši 61 528 Kč. Závazný ukazatel mezd byl z tohoto důvodu přečerpán o 59 144 Kč  
dle Směrnice o čerpání rezervního fondu pro zřizované soubory.
Úspora energií činí 308 888 Kč. Přičemž již v průběhu roku bylo realizováno rozpočtové opatření, kterým byla vrácena 
část příspěvku na energie ve výši 200 000 Kč. K úspoře energií došlo díky mírné zimě ale zejména kvůli nízkým cenám 
elektrické energie. 

Provozní dotace souborům – 100 000 Kč dle Směrnice o činnosti souborů obecně; 14 000 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 405 324,56 Kč. Z toho hospodářský výsledek souborů celkem 93 570,14 Kč  
a zůstatek závazného ukazatele energie 308 888 Kč. 

Hospodaření organizace za rok 2018 skončilo ziskem ve výši 405 324,56 Kč. Sušické kulturní centrum – SIRKUS má 
stanoveny dva závazné ukazatele – mzdy a energie. 
U mzdových výdajů došlo k překročení plánovaného rozpočtu u OON ale pouze z důvodu nepředpokládaných 
vyplácení DPP pro zřizované soubory ve výši 61 528 Kč. Závazný ukazatel mezd byl z tohoto důvodu přečerpán  
o 59 144 Kč dle Směrnice o čerpání rezervního fondu pro zřizované soubory. Rozdíl činí + 2 384 Kč. 
Naopak u energií byla realizován úspora ve výš 308 888 Kč. Přičemž již v průběhu roku bylo realizováno rozpočtové 
opatření, kterým byla vrácena část příspěvku na energie ve výši 200 000 Kč.

HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE



9 4034 245

1 770

1 069

1 001

967

928 697
Náklady (v tis. Kč)

mzdové náklady vč. SP a ZP (47 %)

služby (21 %)

půjčovné za filmy (9 %)

ostatní náklady (5 %)

spotřeba materiálu (5 %)

honoráře (5 %)

spotřeba energie (5 %)

nájem (3 %)

12 439

2 858

1 007

1 148

822

742

664 439 367
Výnosy (v tis. Kč)

dotace město Sušice ( 61 %)

vstupné kino (14 %)

vstupné ostatní akce (5 %)

ostatní (5 %)

příjmy z pronájmů (4 %)

Sušické noviny (4 %)

tržba kavárna (3 %)

výlety (2 %)

dotace regionální knihovna (2 %)



19

VÝNOSY A NÁKLADY

Výnosy
Celkové výnosy za rok 2018 byly ve výši 20 486 tis. Kč. Dotace od zřizovatele města Sušice činila 12 439 tis. Kč, což 
je 61 % celkových příjmů. Vstupné za kino bylo ve výši 2 858 tis. Kč (14 % příjmů). Podrobnější rozložení viz graf.

Náklady
Celkové náklady na činnost SKC v roce 2018 byly ve výši 20 080 tis. Kč. Největší nákladovou položkou jsou mzdy 
zaměstnanců, které včetně povinného odvodu SP a ZP za organizaci činily 47 %, dále služby 21 % a půjčovné za filmy 9 %.  

Příloha č.1: Rozvaha
Příloha č.2: Výkaz zisků a ztrát




