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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, spolku Sušické   
   ochotnické divadlo – Schody a Kruhu přátel hudby. 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 2019 nedošlo k žádným zásadním změnám v personálním obsazení organizace. V září jsme do našeho malého 
kolektivu přivítali novou pracovnici regionální knihovny. Celý pracovní tým Sušického kulturního centra – SIRKUS  
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 80 tis. Kč. Dohody byly vypláceny na základě Směrnice o čerpání rezervního fondu pro zřizované soubory.  
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ČINNOST JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ORGANIZACE

Během roku 2019 navštívilo kino Sušice na 518 filmových představeních celkem 26 974 diváků, kteří zhlédli  
v souhrnu 198 filmových titulů. A to je o 2 542 diváků více, než v loňském roce. Obecně lze říci, že se návštěvnost 
v kině řídí dvěma hlavními určujícími faktory. Počasím a typem filmu. Proto nejvíce diváků chodí v zimě  
a na podzim. Ostatně během loňského roku se největší návštěvnost odehrávala v únoru a březnu (souhrnně více 
jak 7 000 diváků) a pak v listopadu a prosinci (souhrnně cca 6 000 diváků). Oproti tomu nejmenší návštěvnost  
se odehrála v červnu a červenci (celkem 2 577 diváků).

A přesto, že bylo slunné a teplé léto, chodilo přes prázdniny do kina Sušice, oproti jiným kinům v ČR,  poměrně 
hodně diváků. Standardně je přes léto ve většině kamenných kin ČR návštěvnost silně podprůměrná a města  
či obce, která mají tu možnost, volí cestu letních kin. Sušice má však jednu výhodu. Díky turismu a zájmu 
turistů o oblast Sušicka, respektive Šumavy a Pošumaví, se těší kino Sušice velké letní návštěvnosti. Během léta 
vystřídají diváky z řad místních obyvatel především turisté z celé České republiky, ale i ze zahraničí. Častokrát  
se stává, že na film v původním znění s titulky přijedou turisté původem z Německa, Anglie, nebo i Francie, 
kteří zde tráví dovolenou. Navíc do kina přijíždí turisté s poměrně vzdálených destinací, jako je Vimperk, Železná 
Ruda, Pačejov a samozřejmě z celé západní části Šumavy. A dle získaných informací se turistům naše kino líbí.  
A to nejenom svým vzhledem a interiérem, ale také pro svou „domáckou“ atmosféru a pohodu, která v kině panuje. 
Za zmínku také stojí fakt, že máme oproti vícesálovým kinům a multiplexům nižší vstupné. Pravda, nemáme slevy 
na vstupném, které jsou  především v multiplexech běžné, jako například rodinné vstupné, nebo slevové akce  
na určité filmy a dny v týdnu, ale v konečném důsledku je výše vstupného na naše projekce levnější, než vstupné 
po slevách v multiplexech. Minimální výši vstupného určuje distributor a záleží na kině samotném, zda-li si jej  
upraví směrem nahoru. Z toho důvodu je u nás cena za 3D projekce maximálně 150 Kč v době premiéry,  
ale v multiplexech může být tato cena na stejný film se stejnými technickými parametry až 250 Kč.

Ostatně za rok 2019 byla průměrná výše vstupného v kině Sušice 132 Kč. Určujícím měřítkem pro úspěšnost 
kina jako celku je však průměrná návštěvnost na jedno představení. V roce 2013, kdy kino začínalo, byl tento 
průměr 27 diváků na jedno představení. Za loňský rok 2019 jsme se dostali na průměr 52 diváků na jedno 
představení! Téměř o 100 % více, než před šesti lety a to už se dá považovat za úspěch. A to nás řadí na 114. místo 
z bezmála 300 kin v ČR. Nicméně ani zde v Sušici jsme neopomněli letní kino a tak již šestým rokem provozujeme  
ve spolupráci s nájemci ostrova Santos pravidelné letní projekce. Každý čtvrtek se promítají známé a v předchozím 
roce navštěvované filmy, které si tak mohou diváci zdarma vychutnat v překrásné rekreační části u řeky Otavy.  
A vzhledem k tomu, že jsou projekce zdarma, nevede se přesná evidence diváků. Přesto jsou odhadované počty 
za celé léto ve výši cca 1000 diváků. Navíc jsme stejně jako v předchozích čtyřech letech zajišťovali na počátku 
července Pojízdný kinematograf bratří Čadíků, který v průběhu čtyř dnů promítal čtyři české filmy. Vstupné bylo 
dobrovolné a celý výtěžek byl věnován na konto Bariéry.
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518 představení – tolikrát se v roce 2019 promítalo. Z toho byla většina filmů ve standardním formátu 2D (466 
projekcí). Filmových projekcí ve 3D  bylo „jen“ 47, ale to pouze díky tomu, že na přelomu roku 2018/2019 došlo k fatální 
poruše původního 3D systému a k instalaci nového došlo až počátkem června 2019. Starý 3D systém byl v době svého 
vzniku poměrně revoluční, ale z dnešního pohledu  bohužel zastaralý. Zmenšoval světelný tok na plátno, pracoval  
na principu barevné polarizace, která nebyla vůči divákovi vždy přívětivá. Nový 3D systém je o několik generací výše,  
než původní a možná i proto se zvýšila návštěvnost na filmech promítaných ve 3D verzi. Navíc má jednu nespornou výhodu  
a to jsou brýle. Oproti původnímu systému, kdy se 3D brýle půjčovaly a pak následně složitě desinfikovaly a čistily pro další 
diváky, si nově divák brýle zakoupí, přičemž si může vybrat z několika různých typů a může je využívat na mnoho dalších 
projekcích. Tyto brýle mu zůstávají a může je  využít i v jiných kinech. Odpadla tím ekologická zátěž při každé desinfekci  
a mytí, protože již není potřeba silných detergentů a aktivních mycích prostředků, včetně spotřeby vody. Prodej 3D brýlí 
byl a stále ještě je pro spoustu diváků novinkou, ale za 6 měsíců, tak dlouho prodej v kině funguje, se už naučili nosit své,  
u nás zakoupené brýle. Nejvíce je to patrné u dětských projekcí.  Na 3D projekce přišlo v roce 2019 celkem 3 808 diváků 
což je při 47 představeních průměrně 81,02 diváka na jednu projekci. Oproti tomu na 2D představení přišlo 22 675 diváků, 
ale v počtu 466 představení činí průměr 48,66 diváka. Na 3D představení tedy přišlo v průměru téměř jednou tolik diváků, 
než na 2D projekce. Zbylá představení do celkového součtu 518 byly ve formátu MP4 (7) a DVD (5).  

198 filmových titulů – tolik jednotlivých filmů bylo v kině promítáno. Nejčastěji navštěvovaným žánrem byly komedie 
(29 titulů – 9 665 diváků), na druhém místě se umístily dětské animované komedie (32 titulů – 5 328 diváků) a stupně 
vítězů uzavírají akční snímky (22 titulů - 3 951 diváků). Ze zemí, které produkují celosvětově promítané filmy, se USA 
nacházejí na předních příčkách. I u nás byly filmy z americké provenience suverénně nejčastější (302 titulů – 15 071 
diváků). Potěšující zprávou však je, že druhé nejčastěji promítané filmy jsou ty české (135 titulů – 10 535 diváků). Ostatně 
v první pětce nejnavštěvovanějších filmů loňského roku jsou dva české filmy. Tím divácky nejoblíbenějším, na prvním 
místě byly Ženy v běhu (3 358 diváků). Druhou příčku obsadila animovaná pohádka Ledové království II (1 509 diváků), 
která se navíc probojovala do čela během jednoho měsíce, poněvadž měla premiéru až na konci roku v prosinci. Třetí 
místo obsadila opět česká komedie Poslední aristokratka (1 319 diváků) následovaná hudebním snímkem Bohemian 
Rhapsody (1 266 diváků). Top pětku uzavírá animovaná pohádka Jak vycvičit draka 3 (1085 diváků). Zajímavostí  
je umístění filmu Úhoři mají nabito, který se v celkové návštěvnosti kina Sušice za rok 2019 umístil na místě šestém, 
ale který byl v rámci celé české republiky spíše propadák. Na filmovém portálu CSFD.cz získal pouhých 34 %. Z toho 
je patrné, že návštěvnost ovlivňují kromě počasí i další faktory, jako například to, že se film natáčel v dané lokalitě  
a se zapojením místních herců i neherců. Každý se rád přijde do kina podívat, jak vypadá na plátně.





Významné pro kino jsou i školní filmová představení a to jak pro školy všech typů nejenom ze Sušice, ale i ze širokého 
okolí (Kašperské Hory, Horažďovice, Nalžovské Hory, Velhartice…). Na 14 školních projekcích přišlo v roce 2019 
více jak 850 dětí. Ve spolupráci se Sportovišti města Sušice jsme také zajišťovali projekce pro příměstské tábory, 
které jsou během jarních i letních prázdnin touto organizací pořádány – 5 projekcí pro 200 dětí. A nesmíme 
zapomínat ani na pravidelné projekce pro naše nejmenší. Pro mateřské školky jsme v roce 2019 promítali celkem 
6 pro více jak 600 dětí.

Nedílnou součástí provozu kina Sušice jsou však také „nefilmové“ akce a to pravidelné, jako divadelní představení 
(13 předst./2100 diváků), cestovatelské přednášky (7 přednášek/900 diváků) a talkshow Škrtněte si, prosím 
(7/700), a akce nepravidelné, které se pravidelnými stávají. Mezi ně patří především akademie ZUŠ  Sušice, 
kde se dvakrát do roka žáci zdejší umělecké školy představují tím, co se naučili od tance až po zpěv. Stejně tak  
je tomu i u akademie místních mateřských školek, kdy všechny děti předvádějí pro své rodiče nádherná taneční 
a divadelní představení. K akcím, které si již našly cestu do kina a etablovaly se zde, je třeba přiřadit i vědomostní 
soutěž základních škol Rubikon nebo oblastní přehlídka dětských ochotnických souborů Tajtrlík.  Z nefilmových 
akcí, které měly lokální přesah, bych rád vyzdvihl pořádání galavečera soutěže řemeslných dovedností O Pohár 
Systherm. Soutěž s mezinárodní účastí, ve které se velmi dobře umisťují žáci místního odborného učiliště  
a kterou zastřešuje právě firma Systherm, měla svůj slavnostní večer v kině. Tento večer moderoval Jakub Kohák  
a vystupovala zde skupina Ilustratosphere spolu s Danem Bártou. Druhou akcí pak byl druhý ročník konference  
o sportu a výživě Sporttrend, který byl pořádaný Sportovišti města Sušice a jejichž přednášková část se odehrála v kině. 

V konečném součtu ještě chybí projekty externích sdružení a společností, které si kino pronajímají pro představení 
a besedy různého druhu, zaměřené především na školy. V loňském roce proběhlo 6 akcí, kterých se zúčastnilo 
přibližně 1 800 žáků základních škol (ale i mateřských škol). Jedná se především o edukativní projekce, divadelní 
představení zaměřené na výuku cizího jazyka nebo hudebně vzdělávací pořady. 

Díky univerzálnosti a kvalitě prostředí, schopnosti poskytnout široké technické zázemí a ochotě pracovníků  
se kino Sušice stalo v průběhu roku 2019, stejně jako v předchozích letech, zázemím pro obecně prospěšné pořady, 
akce a různá školení. Od zasedání zastupitelstva města Sušice, přes školení volebních komisí a zaměstnanců 
firem (např. ZKD) až po besedy a projekce na aktuální témata, jako jsou mnohá výročí národního, politického  
i veřejného významu (30 let od výročí Sametové revoluce,  přeshraniční spolupráce na poutních stezkách,  
Jom Ha Shoa…) 
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Návštěvnost kina v letech 2013 - 2019

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Titul (orig.)

Ženy v běhu          21  3 358  409 440     159,90       121,93

Předst. Diváci Tržby Ø diváci Ø vstupné

Frozen II            8  1 509  182 580     188,63       120,99

Poslední aristokratka         10  1 319  166 275     131,90       126,06

Bohemian Rhapsody         11  1 266  143 565     115,09       113,40

Jak vycvičit draka 3         12  1 085  133 650       90,42       123,18

Úhoři mají nabito         10  1 077  112 060     107,70       104,05

Avengers: Endgame         12  1 037  139 655       86,42       134,67

Lví král            9     721    83 770       80,11       116,19

Tenkrát v Hollywoodu          7     553    63 780       79,00       115,33

Captain Marvel          8     552    71 760        69,00       130,00
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KINO 2019 PROJEKCE
Odehrané projekce

Dětská představení
Projekce "Filmový klub"

Festivaly

Neuskutečněné projekce

Školní a předškolní projekce

Projekce "Dokumentární film"
Přímé přenosy či záznamy baletu, koncertu…
Divadelní představení
Koncerty

Tržby celkem
Odvody celkem
Čistá tržba celkem

518

121
36

1

2 165 605

4

15

9

13
3

1 032 740

3 198 345

Přednášky, besedy 17

6 255
423

880

899

166

2 100
272

1 959

DIVÁCI

2D projekce
3D projekce

466
47

23 166
3 808

0
26 974

A nesmíme zapomenout na propojení kina a galerie, ve které v průběhu loňského roku proběhly unikátní výstavy 
mnoha známých a významných umělců a která se dostala do podvědomí široké veřejnosti, o čemž svědčí 
rostoucí počet návštěvníků. Celkově byl rok 2019 pro kino Sušice úspěšný. Příjemné prostředí s kinokavárnou, 
bohatá a rozmanitá filmová skladba, mnoho zajímavých nefilmových akcí od divadelních představení až po velké 
konference nebo galavečery se zvučnými jmény, to vše láká do našeho kina rok od roku stále více spokojených 
diváků, kteří se rádi vracejí.
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Kulturní dům Sokolovna je nejfrekventovanějším místem zábavy v Sušici i v okolí. Pořádáme zde mnoho kulturních 
akcí. Sezonu 2019 zahájil 19. reprezentační ples města Sušice s tématem Květinový. Na plesovou sezonu navázala 
oblíbená Tančírna a velmi navštěvovaný Kurz taneční a společenské výchovy pro mládež. 

V roce 2019 přijelo do Sokolovny koncertovat mnoho známých osobností a kapel: Rybičky 48, Veselá Trojka, Wohnout, 
Lucie Bílá, Dalibor Janda, Spirituál kvintet, Olympic, Marpo a celou koncertní sezonu zakončil Janek Ledecký Vánočním 
koncertem. Sokolovna ožívá také akcemi pro děti (např. Maškarní karneval, Dětský ples) při školních představeních 
či zábavných pořadech. Divadlo přivezla nejen Stálá divadelní scéna Klatovy, ale i místní ochotníci a také děti  
ze základních škol a gymnázia. Několikrát ročně se zde konají charitativní bazary pro opuštěné psy či kočky. 

V budově Sokolovny se pravidelně schází místní spolky – TK Fialka, Klub Pohodář, loutkáři, divadlo Schody, Sokolové, 
skupiny Compakt a Solovačka. 

V roce 2019 opět probíhaly opravy a úpravy této secesní budovy. Například oprava čelního balkonu, celková 
rekonstrukce WC v tradičním KlOUbu, vymalování kuchyně, opravy šaten ochotníků. 

AKCE SOKOLOVNA 2019 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

7

10

5

3

5
6

20

3
2
2
1

10

5
7

Výlety - divadlo + koncert
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VÝLETY

V roce 2019 jsme opět připravili několik tradičních i nových zajímavých jednodenních výletů: 

Sestra v akci – Hudební divadlo Karlín v Praze – muzikál, jehož předlohou je známý film Whoopi Goldberg.

Kvítek mandragory – Divadlo Brodway Praha – původní český muzikál s písněmi Heleny Vondráčkové.

Solné doly v Halleinu a Salzburgu – Rakousko – poznejte pramen bohatství salcburských arcibiskupů – solné 
doly na hoře Dürrnberg nad Halleinem. Právě jim vděčí Salzburg za svou jedinečnost a barokní nádheru.

Alexandrovci – HM aréna Plzeň – turné k 90. výročí souboru. 

Jezera solné komory a lázně Bad Ischl – Rakousko – návštěva rakouské Solné komory (Salzkammergut), která je známá 
svou úžasnou kombinací strmých skalních štítů a čistých ledovcových jezer. Nezapomenutelným zážitkem jsou pohledy 
na tuto krajinu z paluby lodi, plavba po jezerech Grundlsee a Toplitzsee. Návštěva města Bad Ischl.

Divotvorný hrnec - Český Krumlov - otáčivé hlediště – muzikál upravený Jiřím Voskovcem a Janem Werichem.

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. 

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.

Adventní Mnichov – Mnichovské adventní trhy patří v Bavorsku mezi nejatraktivnější. Zvláštností je zejména 
tzv. jesličkový trh, kde prodávají betlémáři své ručně vyráběné figurky. Kromě návštěvy adventních trhů prohlídka 
nejvýznamnějších památek města.
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Hlavním cílem našeho malého týmu je poskytovat atraktivní a profesionální služby v přátelském a příjemném prostředí. 
Snažíme se udržet neformální a přívětivé klima pro setkávání lidí z nejrůznějších sociálních skupin. Chceme, aby k nám lidé 
chodili rádi nejen za službami, které nabízíme, ale i za jedinečnou atmosférou prostředí bez předsudků, ve kterém jsme  
si všichni rovni, ve kterém se cítíme bezpečně, a do kterého se rádi vracíme. Věříme, že rok 2019 splnil naše očekávání.

I v průběhu roku 2019 byly nainstalovány knihobudky na svá tři stálá místa – Fuferna, Santos a Páteček, kde se využívaly  
od jara do podzimu. Na zimu proběhlo jejich zazimování a knihobudky čekají na probuzení ze zimního spánku. Pravidelné 
doplňování knihobudek zajišťovala MěK Sušice. A že je o knihobudky velký zájem, o tom svědčí častá cirkulace knih  
od čtenářů i nutnost jejich doplňování. 

Tak jak tomu bylo i v předchozích letech, knihovna se zapojila do projektu Česká knihovna. Vlastní knižní fond tak byl 
obohacen o 54 titulů knih. Knihovna i nadále pokračuje ve spolupráci se Zoologickou a botanickou zahradou Plzeň. 
Děti, které si zapůjčily dvanáct knih o přírodě, měly za odměnu nárok na volné vstupenky do ZOO. 

Během celého roku se v knihovně připravuje velké množství knihovních přednášek a programů pro mateřské školky, 
základní i střední školy, které jsou zábavné, ale zároveň i poučné. Kromě toho se pořádají různé soutěže a veřejná čtení. 
A nezapomíná se ani na začínající čtenáře, kdy se žádalo o grant v rámci projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. 
Na základě toho se v knihovně uskutečnila akce určená právě prvňáčkům a proběhlo zde pasování na rytíře slova.  
V průběhu letních měsíců se setkáváme se svými čtenáři a jejich ratolestmi pod širým nebem, kde probíhá čtení  
pod názvem „S knihovnou na dece“. Nechyběl ani oblíbený Kiddův čtenářský klub zaměřený na různá témata např. Staré 
pověsti české, Hurvínkova dobrodružství, Jan Amos Komenský, Velikonoce, Broučci. Velmi oblíbenou akcí u dětí se stala 
noc s Andersenem, kde jiní předčítaly pohádky. Neméně populární je veřejné čtení s čertovskou babičkou, kde se děti 
mohou proměnit v malé čertíky v pekle. A pozadu nezůstal ani divadelní soubor Teátr Vaštar, který dětem zinscenoval 
líbivé představení Když se zhasne, tak to začne... 

Knihovna v dnešní době plní významnou funkci kulturního a vzdělávacího zařízení. V roce 2019 se zde konaly 
tematické přednášky, besedy, výstavy. Manželé Kosovi z Hifiklubu Klatovy prezentovali vzpomínkové pořady na téma 
Masaryk…čím je dnes aktuální a Miroslav Horníček – aristokrat humoru. Mgr. Martina Kratochvílová se představila 
návštěvníkům hned dvakrát. Obě besedy byly zaměřeny na spisovatele Dana Browna a jeho typické kriminální 
thrillery, kde došlo ke srovnání, jak moc jsou autorovy knihy fiktivní v porovnání s historickými fakty. Hojně navštívenou 
byla také beseda s autory knihy Šumavské návraty fotografem Vladimírem Kuncem a písničkářem Toníkem (Yettim) 
Jelínkem. O tom, že čokoláda je lék pro duši, nás přesvědčila na své přednášce s názvem Život s vášní a čokoládou 
Ing. Marcela Krčálová. Součástí byla také degustace různých druhů kvalitních českých čokolád. Na podzim si PhDr. 
Ladislav Čepička připravil přednášku o historii šumavského průmyslu a vojenské historii Šumavy v období železné 
opony. Adam Pezold, nejmladší syn poslední princezny ze Schwarzenbergu a na Hluboké, s přednáškou Jak a čím žije 
byl pomyslnou třešničkou na konci roku.



KNIHOVNA 2019 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

59 617

22 800

1 642

66 158

14 376

2 155

16 282
15 153

505

7 252
34 464

1 670
6 458

788
1 367

74
4

37

31

287
166

100
55
88

3

1 724
123

38

1 176

z toho ostatní 1 938

Přednášky 8 s počtem účastníků 155
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V knihovně ani letos nechyběla výstava znázorňující vědecké pracovnice z ústavu Akademie věd České republiky jako 
superhrdiny v komiksu. 

Aby bylo půjčování knih zajímavější, knihovnice si na svátek zamilovaných připravily akci „Rande naslepo“ a během 
svátků klidu „Vánoční nadílku“. Obojí spočívalo v tom, že čtenář si půjčil zabalenou knihu a až po rozbalení „dárku“ zjistil, 
co si v knihovně zapůjčil. 

V roce 2019 knihovna organizovala 136 akcí, kterých se zúčastnilo 2 808 účastníků.

Městská knihovna Sušice je knihovnou pověřenou výkonem regionálních funkcí. V letošním roce se navýšil počet 
obsluhovaných knihoven a nově byly zaevidovány dvě neprofesionální knihovny. K 31. 12. 2019 podala výpověď 
Knihovna Domova důchodců Sušice. Na základě podané výpovědi byla ukončena její činnost. Celkový počet za rok 
2019 činí 27 knihoven, se kterými má MěK Sušice uzavřenou smlouvu o poskytování regionálních služeb. 

Regionální oddělení MěK Sušice zajišťuje nezbytnou cirkulaci výměnných souborů na jednotlivé knihovny,  
protože pouze některé z regionálních knihoven vlastní svůj fond. 

Skladba výměnných souborů je sestavována podle potřeb a přání konkrétní knihovny. Na knihovny se rozvezlo celkem 
100 souborů o 5 171 svazcích. Požadavky MVS od knihoven vyřizuje MěK Sušice. Místní poskytovatelé obstarávají,  
aby knihovny měly k dispozici připojení k internetu.
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Sušické noviny jsou pravidelný čtrnáctideník, který informuje o dění v našem městě. V roce 2019 vyšlo celkem 22 čísel  
v celkovém nákladu 55 080 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. 
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V roce 2019 připravila Galerie Sirkus sedm výstav. Úvodní výstava Sklo malba kresba/ Prostor pohyb čas patřila 
regionálnímu výtvarníkovi a pedagogovi Ludvíku Kovářovi, jehož tvorba je veřejnosti málo známá. Také výstava  
Za zrcadlem fotografie pozoruhodných kolorovaných fotografií Václava Jelínka představila divákům takřka neznámého 
fotografa. Naproti tomu pražská výtvarnice Michaela Kukovičová je ve svém oboru oceňovanou ilustrátorkou 
dětských knih. K této výstavě jsme ve spolupráci s lektorkou Hanou Stonovou připravili vzdělávací - animační program  
pro předškolní děti a pro žáky základních i středních škol. Program navštívilo celkem 415 dětí a žáků. Animační 
programy jsou každým rokem velmi dobře navštěvovanými a kladně hodnocenými pořady. Daří se nám touto formou 
(v západní Evropě již dlouhodobě používaná a osvědčená součást vzdělávání) přibližovat svět umění a kultury mladé 
generaci také v našem regionu. V letním čase zaujala výstava pastelů ze 70. let 20. století - Vltava – jihočeského malíře 
Františka Řežába, který ve 20. letech minulého století jako začínající učitel působil v našem kraji a v roce 1934 uspořádal 
svou první výstavu právě v Sušici. Následující výstava Modřiny/Bruises představila Šimona Sýkoru rodáka z Dešenic  
na Šumavě, malíře a také čerstvého absolventa pražské AVU. Rádi bychom i v následujících letech v rámci dramaturgického 
plánu dávali prostor mladé generaci začínajících výtvarníků a nabídli tak návštěvníkům vhled do jejich tvorby, vývoje 
a tendencí současného umění. K významnému jubilejnímu výročí Sušického dětského sboru uspořádala Galerie Sirkus 
ve spolupráci se SDS dokumentární výstavu - průřez padesátiletou historií sušického hudebního tělesa, které ovlivnilo 
život několika generací zdejších lidí. Výstava linorytů z autorských bibliofílií Tomáše Hausera s názvem Zpřítomnění  
se stala závěrečnou výstavou roku.

Galerie Sirkus se vedle výstavní činnosti věnuje také výtvarně zaměřeným programům určeným laické veřejnosti, 
které přivádí do prostor městské galerie stále více zájemců. Vedle animačních programů pro školy to byl dospělou 
generací oblíbený cyklus Podvečerů s kresbou, celodenní grafická dílna zaměřená na techniku suché jehly – Suchou 
Jehlou - a své prostory poskytla také tvůrčí dílně pro děti věnované komiksu, kterou uspořádal kulturní spolek Rašelina.

Již několikátým rokem pracujeme na postupném vybavení galerie kvalitním výstavním fundusem (obrazové rámy, 
podstavce atd.), abychom mohli nabízet profesionální instalace výstav jak výtvarníkům, tak divákům. V roce 2019  
se uskutečnil i záměr zlepšení prostorového řešení galerie. Vzniklo pět výstavních panelů, kterými je možné daný prostor 
flexibilně prostorově členit a proměňovat v souvislosti s danou výstavou. Celkově se tak zvedá úroveň presentace 
výstav, které pro veřejnost připravujeme. V tomto roce navštívilo Galerii Sirkus 2 171 lidí.





Uskutečněné výstavy v roce 2019:
• Ludvík Kovář – Sklo malba kresba/ Prostor pohyb čas (3. 2. – 10. 3. 2019)

• Václav Jelínek – Za zrcadlem fotografie (16. 3. - 28. 4. 2019)

• Michaela Kukovičová – RECYKLY - svaly patří lodníkovi (30. 4. – 16. 6. 2019) + Doprovodný vzdělávací
 (animační) program – lektorka Hana Stonová

• Václav Řežáb – Vltava (19. 6. – 1. 9. 2019) 

• Šimon Sýkora – Modřiny / Bruises (8. 9. – 8. 10. 2019)

• Sušický dětský sbor – dokumentární výstava k padesátiletému výročí (12. 10. – 24. 11. 2019)

• Tomáš Hauser – Zpřítomnění (29. 11. 2019 – 19. 1. 2020)

Vzdělávací pořady pro mládež a pořady pro laickou veřejnost v roce 2019:
• Podvečery s kresbou s malířem Miroslavem Šislerem (cyklus, podzim-zima-jaro)

• Vzdělávací animační programy k výstavě RECYKLY - svaly patří lodníkovi s lektorkou Hanou Stonovou 
 (květen – červen 2019)

• Suchou jehlou – celodenní grafická dílna vedená Lenkou Sýkorovou (listopad)

• Workshop tvorby komiksu – dílna pro děti vedená Janem Poustkou uspořádal kulturní spolek Rašelina (podzim)

14

GALERIE 2019 POČET
Výstavy
Animační programy pro školy
Kurzy kreslení

7
20
12

počet návštěvníků
počet návštěvníků
počet účastníků

1 636
415
120
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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 rozšířil tak možnost pronájmu o možnost projekce. Prostor je tak vhodnější pro pořádání  
i firemních akcí, tematických akcí, besed s projekcí. 

456 362
395 922 396 473

524 588
556 745

663 999
725 354

318 316 330 633

244 402 237 403 260 381

348 158 361 539

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kavárna

celkové tržby mzdové náklady
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Sušické kulturní centrum je zřizovatelem šesti zájmových souborů a organizací: Taneční klub Fialka, smíšený pěvecký 
sbor Svatobor, dechový orchestr Solovačka, ochotnický divadelní spolek Schody a kapela Karavana Swingers Band.  
V roce 2019 k nim nově přibyl Kruh přátel hudby. 

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 2019 tradičně zpěvem koled na Tři krále na náměstí v Sušici. Uspořádal 
jarní soustředění v ZUŠ Sušice, zazpíval v kostele Dlouhá Ves u příležitosti sbírky na obnovu varhan. Na Sušické slavnosti  
si připravil pásmo z muzikálu Pan Pickwik ze staré Anglie. Na hradě Zvíkov zahráli Baladu pro banditu, kterou nastudovali  
v minulém roce v režii Michala Taranta. Tradiční letní zájezd mířil do Liberce, Horní Lužice, Budyšína a na Ještěd. V říjnu 
se sbor podílel na 50. výročí SDS. V listopadu zazpíval na Hubertské mši. Rok 2019 zakončil sbor tradičními vánočními 
koncerty ve Smetanově sále a v kostele sv. Václava. Celkem za rok 2019 absolvoval pěvecký sbor Svatobor 17 zajímavých akcí. 

Hudební soubor Karavana Swingers Band v roce 2019 uspořádal 11 koncertů v Sušici a okolí. Soubor na jaře 
provedl změny ve složení kapely. Trumpetistu Václava Waldmana nahradil Jan Stulík. Karavana také začala pracovat 
na novém repertoáru, i když swingové evergreeny zůstanou v jejich repertoáru určitě napořád. V příštím roce 
oslaví již 20 let své existence. 

Taneční klub Fialka měl v roce 2019 celkem 55 členů - mladých tanečníků do 18 let. V roce 2019 vystupovali na plesech 
ve Strašíně, Dlouhé Vsi, Pačejově nebo v Sušici. Pravidelně připravují zajímavý program na Dny Sušice. Taneční mistři 
z Fialky jsou lektory tanečních kurzů pro mládež i Tančírny. V prosinci uspořádali soutěž O pohár Sušického kulturního 
centra. Zástupci TK Fialka-MKS Sušice – Martin Javorský a Zuzana Havránková úspěšně reprezentují taneční klub  
pod svazem ČSTS, v kategorii Junioři 2, třídě D, tančí standardní a latinskoamerické tance. Zástupci TK Fialka-MKS Sušice 
– Martin Poddaný a Anna Šromová úspěšně reprezentují taneční klub pod svazem ČSTS, v kategorii Junioři 1, třídě E, 
tančí standardní a latinskoamerické tance.

Dechový orchestr Solovačka nezahálel ani v roce 2019 a absolvoval 23 vystoupení, např. na Sušických slavnostech,  
farmářských trzích na akcích pro hasiče v Dlouhé Vsi, v Milínově a Vlkonicích. Zazpívali i na pouti ve Stážově  
a na Budětické pouti. Zúčastnili se 7. dechovkového festivalu v Dlouhé Vsi, kam jsou jako jediná kapela zváni každý rok.  
Pravidelně také vyrážejí do zahraničí. Již 25 let hrají na tradičních slavnostech v Chamu, dále zahráli na Oktoberfestu 
v Bad Kötztingu a na letním festivalu v Neustadtu. Sestavu Solovačky doplnily v roce 2019 dvě nové zpěvačky – Míša 
Budská a Martina Hamáková. 





Ochotnický divadelní spolek Schody  - v roce 2019 divadelní soubor v novém složení nastudoval novou hru Světáci 
na motivy stejnojmenného filmu, který oslavil 50 let od svého natočení.  Premiéra se jako každý rok konala při Sušických 
slavnostech. Následovaly 3 reprízy v Sušici. S hrou poté soubor hostoval v Kašperských Horách, Klatovech, na hradě 
Rabí. O vánocích potěšil malé i velké diváky Mikulášskou nadílkou.

Kruh přátel hudby - V roce 2019 připravil Kruh přátel hudby pro milovníky klasické hudby v Sušici 6. koncertní 
abonentní cyklus v novodobé historii. Koncerty se konaly ve Smetanově sále gymnázia, v sále s nejlepší akustikou  
v Sušici vhodnou k provozování vážné hudby.

V uvedeném roce se konalo 5 koncertů v pestrém složení interpretů v širokém generačním zastoupení. Umělecké 
soubory a sólisté, které měli posluchači možnost vyslechnout, patří nejen k české interpretační špičce, ale reprezentují 
Českou republiku i v zahraničí. 

Na prvním koncertě se představil mladý soubor Trio Incendio, které získalo za svého krátkého působení několik 
mezinárodních ocenění. Členové souboru jsou studenty zahraničních vysokých škol a také stipendisty České 
filharmonie. Druhý koncert byl spojený s mluveným slovem herce Svatopluka Schullera. Trio Českého rozhlasu se svým 
nekonvenčním programem uvedlo také premiéru současného skladatele Tomáše Illeho Přísloví Šalamounova.

Třetí abonentní koncert se uskutečnil v rámci hudebních slavností v kostele Narození Panny Marie ve Strašíně. Komorní 
skladby A. Honeggera, Z. Kodálye a J. Suka předneslo komorní sdružení Academia Mariae Sanctae. Závěrečné dva 
koncerty abonentního cyklu (Musica Florea s uměleckým vedoucím Markem Štrynclem a Musica Bohemica s Jaroslavem 
Krčkem) byly svou osobitostí a repertoárem velikým zážitkem. Virtuozita hudebníků v barokních skladbách i niterný 
projev zpěváků v lidové tvorbě byly posluchači oceněny. 

Potěšením je, že zájem o klasickou hudbu a interpretační umění neutuchá, tvoří a kultivuje sušické kulturní prostředí. 
Návštěva jednotlivých koncertů se pohybuje okolo 95 posluchačů.
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V roce 2019 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. 

Cestovatelské přednášky
Celkem SKC uspořádalo za tento rok sedm cestovatelských přednášek. Ty nejzajímavější a návštěvnicky nejúspěšnější přednášky 
nabídl Ladislav Zibura, který svým neotřelým humorem vyprávěl o prožitých „prázdninách v Evropě“ a paní Hana Machalová, 
která divákům nabídla mnoho tipů na levné cestování po celém světě. Zajímavou přednášku připravila také sušická rodačka 
Ilona Medová, která se vydala „Dobrovolně Indií“. I na její vyprávění přišlo nadprůměrné množství diváků. Na jaře i na podzim 
do Sušice přijal opět pozvání Tomáš Kubeš. Jeho přednášky vynikají krásnými fotografiemi a poutavým vyprávěním. Na jaře 
divákům vyprávěl o své cestě na Galapágy a na podzim divákům přiblížil atmosféru v ukrajinském městě Černobyl. Své zážitky 
z cest po Asii přišli vyprávět Slávek Král a Marek Jelínek. Slávek Král cestoval se svou psí společnicí a Marek Jelínek svou osm tisíc 
kilometrů dlouhou cestu asijským kontinentem absolvoval na koloběžce. 
  
Kurzy kreslení 
Podvečery s kresbou navazovaly na v předešlých letech osvědčené kurzy kresby v prostorách městské galerie Sirkus  
pod vedením Miroslava Šislera. Program byl určený laické veřejnosti. Náplní byla práce s barvami, ilustrace a využití různých 
výtvarných technik. Účastníci si tak mohli vyzkoušet různé pohledy na kresbu.

Speciální přednášky, workshopy
Tento rok jsme se rozhodli uspořádat i přednášky netradiční se zajímavými tématy. Na jaře přijala pozvání specialistka na zdravé 
stravování a výživu PharmDr. Margit Slimáková, která nemalému publiku vysvětlila nejběžnější výživové omyly a nejlepší výživová 
doporučení. Neméně specifická byla také přednáška Jakuba Kroulíka na téma „Moc a síla hypnózy“. Součástí přednášky byly  
i praktické ukázky. V březnu jsme pozvali všechny rybáře i další nadšence na přednášku na téma Muškaření na Otavě.

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI SKC
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Koncerty a hudební vystoupení 
Koncerty a hudební vystoupení se těší v Sušici velké divácké oblibě. I letos byla skladba vystoupení pestrá a bylo z čeho vybírat. 
Na své si přišli i náročnější diváci. Některé koncerty SKC pořádalo, u dalších pomáhalo SKC zajistit propagaci či vystoupení 
zajišťovalo organizačně.

Ze známých interpretů v Sušici vystoupila zpěvačka Lucie Bílá, Dalibor Janda, Janek Ledecký, skupina Olympic, skupina 
Wohnout, Vojta Kiďák Tomáško, Jaroslav Hutka, Pavel Dobeš, Spiritual Kvintet, Veselá Trojka Pavla Kršky a další. Na své si přišli  
i příznivci Jazzu a vážné hudby. 

V létě se hudební vystoupení přenesla do venkovních prostor. V červenci SKC ve spolupráci se Sportovištěm Sušice připravilo 
akci PůlFest. Půl-denní festival na sušickém koupališti. Vystoupily zde skupiny Švihadlo, BossaNoha, Karavana Swingers Band  
a Cox & Vox. V srpnu jsme diváky pozvali na hudební vystoupení skupiny HIS BhaktiBand na zahrádku Café restaurantu Jablíčko.

Divadlo, plesy, taneční
Z divadel můžeme jmenovat již zaběhnutá divadelní představení, které k nám v sezóně 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“.

SKC tradičně pořádá taneční pro mládež a dospělé, sušickou tančírnu, pomáhá s organizací plesů (Sportovní ples, Ples sušických 
škol, ples u příležitosti 50. výročí SDS, maturitní plesy).

Farmářské a adventní trhy
Na náměstí již sedmým 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 tomto roce měli možnost obyvatelé Sušicka a okolí využít možnosti prodeje 
přebytků z vlastní zahrádky, což rozšířilo nabídku kvalitních výpěstků nabízených na trzích. V rámci programů farmářských trhů 
byly představeny místní zajímavé obchody, projekty a také vybraní prodejci farmářských trhů.

Předvánoční adventní trhy měly za úkol nejen nabídnout možnost nákupu vánoční dekorace, dárků a občerstvení, ale také 
navodit tu pravou vánoční atmosféru. Na trzích zněly koledy a každý den byl připraven zajímavý program (hudební vystoupení, 
zpívání koled, vystoupení chlapecké kapely Paddy‘s Bangers). Do vánočního programu se zapojily místní školy. 

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI SKC





Reprezentační akce města

19. reprezentační ples města Sušice 

19. reprezentační ples města Sušice s tématem  „Květinový“ se konal poslední lednovou sobotu. Květiny hrály hlavní roli nejen  
ve výzdobě celé sušické sokolovny, ale i na garderobách mnohých dam. Moderátorského křesla se opět chopil sušický rodák 
Přemysl Čech.  Program byl nabitý tanečními vystoupeními skupiny Marty Dance a latinskoamerické taneční skupiny Tradición, 
která si připravila kromě tanečního vystoupení také animace pro zapojení hostů. Hostem večera byl výborný zpěvák Jan 
Kopečný. Celý večer k tanci hrál Metro Klub Big Band. O půlnoci byla připravena UV Show. Lákadlem pro většinu hostů se stal 
teplý a studený raut a mnozí také využili služeb fotokoutku.

Sušické slavnosti
Sušické slavnosti neodmyslitelně patří k novodobým dějinám města. Letos se konaly již po jednadvacáté a opět nabídly 
rozmanitý program a přilákaly tisíce návštěvníků.  Ve čtvrtek, na úvod slavnostní, si připravil divadelní spolek SCHODY hru „Světáci“. 
V pátek a v sobotu slavnosti nabídly bohatý program na náměstí. Vystoupili zde vedle škol ze Sušice a okolí, zájmových kroužků,  
ale i talentovaných občanů, kapely Abraxas, Visací zámek, zpěváci Pekař, Marek Ztracený 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 divadelní program na Santosu, který připravil Okrášlovací spolek Sušice. 
Tento program zahájil pěvecký sbor Svatobor muzikálem „Pan Pickwick“. Na sobotní večer byl připraven velkolepý ohňostroj  
nad Andělíčkem. Celé slavnosti byly zakončeny nedělním výstupem s turisty na Svatobor a hudebním vystoupením kapely Štreka.

Akce pro děti

Karneval - Ve spolupráci se ZŠ a MŠ Dlouhá Ves jsme připravili dětský karneval, který nabídl spoustu her a soutěží. 

Dětský ples - Ve spolupráci s Rodinným centrem Sušice – Medvídek jsme uspořádali Dětský ples, který byl obdobou plesu pro dospělé.

Dětský den na koupališti a Ostrově Santos - Letos se do příprav dětského dne zapojilo nejen Sportoviště města Sušice 
(koupaliště) a SKC, ale také Ostrov Santos. Výsledkem byl rozmanitý program pro děti v areálu koupaliště a na Ostrově Santos. 
Základem celého programu byla soutěžní stanoviště, kde děti plnily různé dovednostní úkoly. Důraz na obou místech byl dán 
také na pohyb. Každý se mohl zapojit do Zumby a nebo do cvičení na trampolínách. V rámci programu si také děti mohly užít 
obří trampolínu, dětskou diskotéku a loutkovou pohádku „Bramborové království“ divadelního uskupení „Loutky bez hranic“. 

V čase předvánočním jsme společně rozsvítili strom, přivítali Mikuláše, čerty a anděly na náměstí, zorganizovali Čertovskou 
školu v pivovaru u Švelchů, kde byl připraven zajímavý program.

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI SKC
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Akce u příležitosti 30. výročí od Sametové revoluce

K příležitosti 30. výročí Sametové revoluce jsme se rozhodli připravit sérii kulturních akcí jakožto připomínku této významné 
historické události. V první řadě se jednalo o koncerty interpretů, kteří jsou spjati s dobou před rokem 1989 nebo přímo  
se 17. listopadem 1989. V Sušici vystoupil Jaroslav Hutka, kapela Spiritual Kvintet a Pavel Dobeš. 

Dále se jednalo o Výtvarnou soutěž žáků sušických škol, která proběhla na téma „Sametová svoboda dnešníma očima“. Výstava 
k této soutěži a zároveň vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnilo ve spolupráci s Oblastní charitou města Sušice.

V rámci výročí také proběhly zajímavé besedy. Beseda se sušickým občanem Petrem Hrachem byla spojena se slavnostním 
promítnutím dokumentární sestřihu příběhů dvou sušických občanů, Petra Hracha a Jiřího Bauera a také s promítnutím 
záznamu Koncertu pro všechny slušný lidi z prosince 1989. Beseda se uskutečnila v sušickém kině a moderoval ji Radek 
Nakládal. Během programu došlo k ocenění pana Petra Hracha starostou Sušice Petrem Mottlem. Další dvě besedy proběhly  
s významným autorem knih o dějinách dvacátého století Jiřím Padevětem. První beseda byla určená pro studenty gymnázia  
a druhá beseda s Jiřím Padevětem se uskutečnila pro veřejnost v zaplněném sále Muzea Šumavy Sušice. 

Celý program vyvrcholil pietním aktem pod lípou na sušickém náměstí 17. listopadu v 17:00 proslovem studentů Gymnázia 
Sušice a zazpíváním několika písní. 

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. Jedná se o desítky akcí během celého roku. Za zmínku stojí  
Jom ha-šoa, květnové Oslavy osvobození města Sušice, folklórní vystoupení v rámci Mezinárodního folklórního festivalu, 
Tanec Praha - taneční vystoupení v rámci Mezinárodního festivalu současného tance, Šance pro kočku, Nalezenci 
Šumaváci - bazary pro psy či kočky v nouzi 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 prostranství. 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 sítí, 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, k 31. 12. 2019 – 1 968 
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 2018 o 12 % zvýšil počet návštěvníků webových stránek SKC, kteří se připojují z mobilního telefonu či tabletu  
a nyní již činí více jak polovinu všech návštěvníků webu.

SKC pevně doufá, že jeho směr je správný a dobře našlápnutý. Rádo by v tomto duchu pokračovalo i nadále, tedy tvořilo 
pestrý kulturní program, kterým osloví většinu obyvatel, žánrově všechny sociokulturní skupiny a věkové kategorie. 
Chce pokračovat ve vzdělávacích akcí, spolupracovat s ostatními aktéry a snažit se o to, aby naše město nabízelo bohatý 
kulturní program nejenom pro obyvatele města, ale i jeho návštěvníky.

PROPAGACE  ·  PLÁNOVANÝ VÝVOJ PRO ROK 2019
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Konečný příspěvek na rok 2019 byl 13 310 000,- Kč. V původním rozpočtu bylo žádáno o 13 860 000,- Kč, došlo však 
k převedení finančních prostředků z roku 2018 rozpočtovým opatřením č. 28 a to ve výši 350 000,- Kč, čímž se snížil 
původně žádaný příspěvek. Byla realizována rozpočtová změna – vrácení části příspěvku ve výši 200 000,- Kč z důvodu 
úspory na energiích. 

Sušické kulturní centrum – SIRKUS má stanoveny dva závazné ukazatele – mzdy a energie.

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 80 000,- Kč. Závazný ukazatel mezd byl z tohoto důvodu přečerpán o 78 979,- Kč dle 
Směrnice o čerpání rezervního fondu pro zřizované soubory.

Úspora energií činí 196 631,- 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.

Provozní dotace souborům – 100 000,- Kč dle Směrnice o činnosti souborů obecně, 29 000,- Kč činily účelové příspěvky. 
V roce 2019 byl nově pod SKC začleněn Kruh přátel hudby a byla pro něj vyčleněna částka 100 000,- Kč z rezervního 
fondu. V příštích letech již bude součástí rozpočtu. 
Grant pro činnost souboru Fialka – 100 262,- Kč nad rámec rozpočtu.
Rozpočet byl zatížen nájemným ve výši 696 940,- Kč.
Celkový hospodářský výsledek SKC činí 295 301,42 Kč. Z toho hospodářský výsledek souborů celkem 34 173,60 Kč  
a zůstatek závazného ukazatele energie 196 631,- Kč.

HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE
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VÝNOSY A NÁKLADY

Výnosy
Celkové výnosy za rok 2019 byly ve výši 21 612 tis. Kč. Dotace od zřizovatele města Sušice činila 13 310 tis. Kč,  
což je 62 % celkových příjmů. Vstupné za kino bylo ve výši 3 198 tis. Kč (15 % příjmů).  Podrobnější rozložení viz graf. 

Náklady
Celkové náklady na činnost SKC v roce 2019 byly ve výši 21 317 tis. Kč. Největší nákladovou položkou jsou mzdy 
zaměstnanců, které včetně povinného odvodu SP a ZP za organizaci činily 48 %, dále služby 18 % a půjčovné za filmy 9 %. 

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




