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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 – SIRKUS, p. o. 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 Sušického kulturního centra – SIRKUS, p. o. (dále jen SKC  
    nebo SIRKUS) 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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VIZE, POSLÁNÍ, HODNOTY

Organizace poskytuje a zajišťuje kulturní, vzdělávací, společenské a volnočasové služby pro všechny věkové 
kategorie občanů a návštěvníků města a jejího okolí. Vizí SIRKUSu je být profesionálním partnerem a zázemím 
pro všechny tvůrčí a aktivní subjekty nebo jednotlivce působící v Sušici a blízkém okolí. Posláním SIRKUSU  
je vytvářet kulturně kvalitní a příjemné místo pro život.
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ČINNOST JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ORGANIZACE

Hodnotit rok 2021 je poněkud složité. Kino bylo vzhledem k vládním opatřením kompletně uzavřeno až do 23. května.  
První projekce tedy proběhla až 24. května a byl to skvělý film Šarlatán, ale bohužel žádný divák nepřišel. Teprve 
až další projekce přilákala do kina první diváky. Tento trend neukazoval na příliš světlou budoucnost. Lidé 
byli obecně unavení kompletní uzávěrou, lockdownem, která trvala až příliš dlouho. Od poloviny října 2020  
až do konce května 2021, tedy téměř osm měsíců, byla kultura kompletně uzavřená a navíc příliš časté změny  
a úpravy vládních nařízení přispěly k tomu, že je divácká veřejnost přestala sledovat a tak otevření kin zaznamenala 
až se zpožděním. Navíc stále mezi lidmi panovaly jisté obavy o zdraví a tak bylo nutné přesvědčit veřejnost, že je 
kino z hlediska prevence a ochrany před nákazou možnými variantami covidu dobře zabezpečeno. Každodenní 
desinfekce společných prostor, důraz na dodržování vládních nařízení a hygienická čistota byla standardem. 
Díky tomu, ale také díky distributorům, kteří začali uvolňovat premiéry poutavých filmů do kin, i když zdaleka 
neměli jistotu, že se jim to vyplatí, si postupně diváci cestu do kina našli. Neopakovala se tak situace z roku 2020, 
kdy se do kina sice částečně mohlo, ale nebylo snadné najít zajímavé filmy, poněvadž filmové společnosti raději 
vyčkávaly ve snaze minimalizovat ztráty. V červnu a především v období letních prázdnin začala návštěvnost 
stoupat a srpen se stal rekordním v počtu diváků. Bohužel v září začala slibně se rozvíjející návštěvnost zase klesat 
a s další vlnou covidu přišlo i zpřísnění vládních omezení. Relativně nízká návštěvnost však byla kompenzována 
několika velmi zajímavými tituly, které přivedly do kina nadstandardní počet diváků. Celkově se tedy průměrná 
návštěvnost za rok 2021 mírně zvedla oproti roku 2020.

NÁVŠTĚVNOST
V roce 2021 proběhlo 310 filmových představení (321 v roce 2020), na které přišlo celkem 11 224 diváků  
(10 178 v roce 2020). Ačkoliv bylo v roce 2021 méně projekcí, než v roce předchozím a kino bylo zavřené 143 dní  
(98 v roce 2020), přesto přišlo více diváků. I přes podobná omezení, respektive přísnější, v podobě vládních  
nařízení o ochraně zdraví, byl rok 2021 úspěšnější – průměrný roční průměr na jednu projekci činil  
36, 20 diváka (31,7 v roce 2020). Důvodem může být dostatečná nabídka kvalitních filmových titulů, které nalákaly 
do kina více návštěvníků, navzdory neutěšené situaci. Navíc lze konstatovat, že průměrná návštěvnost na jedno 
představení v roce 2021 je vyšší, než v prvním roce otevření nově digitalizovaného kina v roce 2013, kdy se hrálo celý 
rok bez přerušení. Průměr tehdy činil 29, 6 diváka na jedno představení. Je patrné, že kino Sušice se stalo nedílnou 
součástí kulturního života v Sušici a širokého okolí a že od jeho modernizace stále stoupá zájem o filmové projekce a 
to i přes bezprecedentní omezení posledních dvou let. Za to patří náš vřelý dík všem věrným návštěvníkům.

Při porovnání obou „covidových“ roků je zřejmé, že se největší návštěvnost odehrála v srpnu, kdy značnou část diváků 
tvořili především turisté.
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Srpnová čísla návštěvnosti má na svědomí především film Prvok, Šampón, Tečka a Karel. Další vrchol na křivce 
roku 2021 odpovídá nasazení divácky nejúspěšnějších filmů – Karel a Zátopek. Za zmínku stojí, že divák preferuje 
české filmy, což je patrné i z grafu níže.
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V TOP 10 za rok 2021 se nachází 7 českých filmů. Tuto nadvládu narušují pouze nový Spider Man: Bez domova, Venom 2  
a poslední „bondovka“ Není čas zemřít. Všechny tři filmy byly přesunuty z konce roku 2019, respektive z roku 2020. 
Tabulka však zohledňuje celkový počet diváků a ne přesnější měřítko, tedy průměrný počet diváků na jedno představení. 
Očekávané filmy mají tendenci rychle vyčerpat svůj potenciál a neunesou delší horizont návštěvnosti, oproti filmům,  
u kterých není vidět takové promo v médiích, ale přesto osloví široké spektrum lidí, kteří pak chodí v menší míře  
na jedno představení, ale přijdou vícekrát. 

Stejně jako byl omezený provoz kina, tak ubylo i školních projekcí. Přesto se za dodržování všech platných 
bezpečnostních pokynů uskutečnilo celkem 6 školních představení pro 321 žáků. K tomu ještě musíme 
připočítat speciální projekci pro Skauty, projekce pro denní stacionář Klíček, místní Diakonii, Charitativní 
projekci pro koledníky Tříkrálové sbírky, nebo speciální Vánoční projekci pro děti ze sociálně slabších 
rodin, jenž navýšily celkovou návštěvnost o 349 diváků. A v neposlední řadě se významnou akcí pro kino stal  
i spolupořádání filmového festivalu Jeden svět, kdy probíhají projekce, především školní, dokumentárních  
a hraných filmů na různá palčivá společenská témata. Komplexní návštěvnost festivalu, včetně školních projekcí se 
pohybovala kolem 400 diváků.  V součtu tedy přišlo za rok 2021 na všechny filmové projekce 11 817 diváků.  
V celkovém součtu jsou započítány i pravidelné každoroční projekce pro příměstský tábor a to jak letní, tak jarní turnusy.

Z filmových akcí ještě stojí za zmínku slavnostní premiéra rodinného filmu Mazel a tajemství lesa za účasti pana režiséra Petra 
Oukropce. Film se natáčel v okolí Sušice  a někteří místní občané v něm účinkovali.

FILMOVÉ AKCE MIMO KINO
Jako v předchozích letech tak se i v roce 2021 uskutečnila návštěva Kinematografu bratří Čadíků na ostrově 
Santos. Od 22. do 24. 6. se na Santosu venku promítaly 3 české filmy (tak jak je u tohoto putovního kinematografu 
zvykem), ale návštěvnost nebyla valná, poněvadž nebylo ideální počasí. Zima a déšť příliš na venkovní projekce 
nelákají. Přesné číslo návštěvnosti nemáme (cca 120 diváků), ale na dobrovolném vstupném se vybralo 1 780 Kč, 
které byly poukázány dle pravidel Kinematografu bratří Čadíků na konto Bariéry.

Letní kino Santos – ve spolupráci s nájemci na ostrově Santos jsme stejně jako v předchozích letech zajišťovali projekce letního 
kina. Od 10. 6. do 2. 9. proběhlo vždy ve čtvrtek celkem 12 projekcí, na které přišlo průměrně 46 diváků na jedno představení.

Obě formy letního kina se staly vyhledávaným zpestřením společenského a kulturního dění v letním období.



Podle průměru diváka na jedno představení se mění podoba TOP 10. Především už nedominují české filmy  
(5 českých filmů a 5 zahraničních), ale do tabulky se dostal i jeden dětský animovaný film. Na prvním místě se vyměnili  
Zátopek a Prvok, Šampón, Tečka a Karel, ale obecně tyto dva snímky, spolu s dokumentem o Karlu Gottovi Karel zaujaly 
nejvíce diváků. Obecně lze ze získaných dat vypozorovat, že průměrnou návštěvnost v době restrikcí a vládních 
omezení nejvíce vytvářeli mladší věkové skupiny na zahraničních, dlouho očekávaných filmech, jako je Spider Man:  
Daleko od domova, Venom 2, Black Widow a dětský film Tlapková patrola ve filmu. Ovšem top návštěvnost 
zaznamenali již zmíněný Karel, Zátopek a Prvok...



NEFILMOVÉ AKCE
Je celkem pochopitelné, že drakonická omezení měly dopad i na akce nefilmového rázu, které se s určitou 
pravidelností odehrávaly v průběhu předchozích let. Divadelní představení profesionálních a především 
ochotnických souborů, talkshow, nebo různé typy přednášek a besed. Většina z výše jmenovaných akcí zcela 
nevymizela, ale jejich počet a tím i návštěvnost se rapidně snížila.

Divadla – Jediná divadelní představení, která se v roce 2021 v kině uskutečnila, byla díky místním ochotnickým 
spolkům Schody a SušDivOch. Obě uskupení odehrála 5 představení pro 344 diváků. Jednalo se o dramatické 
představení Poslední noc Mistra Jana (SušDivOch), Lázeň perlivou (SušDivOch) a Světáky (Schody)

Rocková opera – 17. 9. proběhla úspěšně v kině Sušice první rocková opera Kladivo na pýchu. Dlouho odkládané 
představení Klatovského divadelního spolku Za oponou naplnilo kinosál (201) a diváci si odnesli nevšední zážitek.

Cestovatelské přednášky – První přednáška se uskutečnila říjnu (19.10) a do konce roku byla už jen další  
v listopadu (23. 11.). Nízká návštěvnost (52 diváků) odsunula tento formát až na počátek roku 2022.

Z dalších nefilmových akcí je třeba vyzdvihnout spolupořádání vícedenní konference SPORTREND, zaměřené na sport 
a zdraví, jejíž přednášková část se odehrála v kině 6. 11. Tato akce hostila významné přednášející, například mistryni 
světa v běhu na 800 metrů Jarmilu Kratochvílovou, kteří přilákali do Sušice, respektive do kina, mnoho návštěvníků.

Pro našeho zřizovatele, město Sušice, standardně připravujeme zázemí pro řádná i mimořádná veřejná zasedání 
zastupitelstva města, nebo pro školení volebních komisí.

PROVOZ
Problémem pro provoz kina se stává zastarávající digitální kinotechnologie. Její stáří je 10 let a to se podepisuje 
na poruchovosti a chybovosti při projekcích. Navíc je postavena na standardech, které platily před deseti lety  
a dnes už neplatí. Jedním příkladem za všechny je kinoserver QUBE (základní zařízení pro uskutečnění projekce), 
který zvládne promítat filmy jen ve formátu 24 fps, tedy takové tituly, které jsou natáčeny v počtu 24 snímků  
za vteřinu. Bohužel dnes už je většina filmů distribuována ve formátu 25 fps (snímků za vteřinu) a tak jsme 
omezeni v nabídce, co můžeme promítat. V celé ČR je z 482 kin jen 14, které mají stejný problém jako my a tak 
distributoři kvůli tak malému množství příliš nechtějí předělávat své filmy, které nám zasílají. V roce 2021 se navíc 
porouchal zvukový procesor a jen díky ochotě a obětavosti firmy, se kterou máme servisní smlouvu, se podařilo 
zapůjčit náhradní, než bude pořízený nový. Jinak by se kino v listopadu a prosinci nadobro odmlčelo. 

V nejbližších letech bude třeba investovat do obnovy a modernizace projekční technologie.
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Rok 2021 nebyl nakonec tak neúspěšný, jak by se dalo předpokládat vzhledem k poměrně razantním omezením, 
které nás provázely v průběhu roku. Za to můžeme vděčit věrnosti našich diváků, kteří si do kina našli cestu 
jak na filmová představení, tak na divadla, nebo přednášky, či jiné akce. Návštěvnost spadla oproti rokům před 
„covidem“ o 50 %, ale stoupající trend (oproti roku 2020) nám dává naději do budoucna, že se sál opět zaplní. 

KINO 2021 PROJEKCE

Dětská představení
Projekce "Filmový klub"

Festivaly

Školní a předškolní projekce

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

Tržby celkem
Odvody celkem
Čistá tržba celkem

200

63
15

1

929 966

6

17

5
1

478 333

1 408 299

Přednášky, besedy 2

1 400
56

400

321

2 157

344
201

51

DIVÁCI

2D projekce
3D projekce

284
26

10 326
888

0

Odehrané projekce
Neuskutečněné projekce

310
18 0

11 224

Zrušené předpokládané projekce (leden—květen) z důvodu uzavření kina

0 0
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Kulturní dům sokolovna byl vždy frekventovaným místem zábavy především v plesové sezóně. Pořádá se zde mnoho 
akcí nejen kulturního rázu. Více než polovina roku 2021 byla poznamenána covidovou situací a s tím spojenými 
vládními opatřeními.  Poprvé byly prostory otevřeny veřejnosti až v červnu, a to pro potřeby pronájmu. Uskutečnil  
se zde výkup zlata nebo podnikové školení řidičů. Začátek září už byl o něco veselejší. Prostory hlavního sálu hned  
1. září využila Střední odborná škola a učiliště pro zahájení školního roku. Od pátku 3. září začal Kurz taneční  
a společenské výchovy pro mládež, který navštěvovalo 41 párů. Tento kurz má celkem 10 lekcí, 2 prodloužené lekce 
a Závěrečný věneček. Bohužel Závěrečný věneček se opět neuskutečnil, protože v den jeho konání byl z důvodu 
vládních nařízení zrušen. Sezona v roce 2021 byla tedy zkrácena na měsíce září, říjen a listopad. Během této krátké doby 
zde proběhl ještě Taneční kurz pro dospělé – začátečníky, dobročinný bazar pro opuštěné psy, 3 divadelní představení, 
koncert Heleny Vondráčkové, koncert Davida Kollera, koncert kapely Tři sestry, koncert skupiny Sodoma Gomora, 
představení pro děti Štístko a Poupěnka a kadeřnická soutěž. Od 27. listopadu byl opět omezen vstup na kulturní akce 
a to jednak počtem návštěvníků, a dalšími podmínkami jako např. ukončeným očkováním proti onemocnění covid-19.  
Z toho důvodu došlo ke zrušení 2 maturitních plesů. 

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

AKCE SOKOLOVNA 2021 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

2

0

0

4

0

2

0
3

5

0
0
1
0

5

1
1

Výlety - divadlo + koncert
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VÝLETY
V roce 2021 jsme opět připravili několik tradičních i nových zajímavých jednodenních výletů. Bohužel, z důvodu 
pandemické situace se uskutečnil pouze jeden – návštěva muzikálu Tarzan v Praze.

Tarzan – Divadlo Hybernia – Praha – nový muzikál, který vás vezme na nezapomenutelnou cestu džunglí.  
Slavný příběh mladého muže, který hledá své kořeny a najde lásku svého života. 

Plánované neuskutečněné výlety:

Wachau - Údolí Dunaje plné meruněk a vína – Rakousko – návštěva malebného údolí Wachau. Prohlídka jednoho  
z nejkrásnějších rakouských barokních klášterů v Melku, plavba lodí po Dunaji, návštěva městečka Dürnstein s možností 
výstupu ke zřícenině středověkého hradu. Na závěr ochutnávka místních vín. 

Muž dvojí hvězdy - Český Krumlov - otáčivé hlediště - Zářivý svět zuřivého snílka Alexandra Grina. Nekonečný 
svár svobodného ducha s okovy země, souboj lásky a fantazie s tíživou skutečností a zraňující nenávistí. Tajemný muž, 
zázračně kráčející vzduchem, nás vybízí, abychom se nikdy nevzdávali svých tužeb a snů, protože pak už bychom 
nežili. Symbolický příběh plný obrazů, atmosfér a divadelních zázraků otevírá nové možnosti, jak rozehrát zámecký 
park a scénu otáčivého hlediště.

Berchtesgaden - Orlí hnízdo - solný důl - vyjížďka autobusem a výtahem na horu Kehlstein - Orlí hnízdo, návštěva 
hořcové likérky GRASSL spojená s ochutnávkou a možností zakoupení likérů. Odpolední návštěva solného dolu  
v Berchtesgadenu. Neobyčejný zážitek - důlní vláček, skluzavky, plavba přes podzemní jezero.

Hohenwerfen a jezero Könnigssee - Rakousko/Německo - návštěva jednoho z nejstarších hradů Salzburska 
uprostřed alpských hor. Plavba po ledovcovém jezeře Königssee pod horou Watzmann. Možnost ochutnávky 
uzených ryb z jezera.

Adventní Drážďany a zámek Moritzburg - Německo – prohlídka zámku Moritzburg, kde se natáčela pohádka  
Tři oříšky pro Popelku. Návštěva historického jádra Drážďan a adventních trhů.
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I v letošním roce měla celosvětová pandemie Covid-19 vliv na chod a činnost knihovny. Od začátku roku do 15. února byla 
knihovna zcela uzavřena. Poté pracovala v režimu otevřeného výdejního okénka. Až 12. dubna se knihovna otevřela naplno,  
a to za přísných hygienických opatření. Události uplynulého roku zastavily stálý chod knihovny. Až na pár výjimek znemožnily 
pořádat akce a věnovat se komunitní činnosti, snížil se počet návštěvníků, ale i výpůjček. I přes všechno zlé, co koronavirus 
způsobil, je potřeba vidět i něco pozitivního. Nařízená opatření a omezení nezabránila našim čtenářům nadále využívat našich 
služeb. Ba naopak, vedle tradičních návštěv knihovny se lidé naučili využívat služby nové, jako je vracet knihy přes bibliobox, 
nebo služeb, které poskytujeme řadu let, ale do této doby nebyly tolik využívány, např. objednávat si knihy přes účet nebo si 
nechat knihy odložit z poličky, někteří využili email či telefon. A zde je vidět, že vše, co děláme, má smysl a že kde je cesta, tam je i cíl.

Knihovna už dávno není pouze místem, kam si lidé chodí půjčovat knihy a časopisy. Dnes v ní čtenáři naleznou i řadu zajímavých 
novinek. I my se neustále snažíme zkvalitňovat a modernizovat své služby, aby u nás byli čtenáři spokojeni a našli všechno, 
co potřebují ke své práci, studiu i zábavě. Po úspěšném zaběhnutí Knihobudek a Biblioschránky, jež se těší velkému zájmu 
čtenářů, přicházíme s novinkou v oddělení pro děti a mládež. Připravili jsme osm tematických kufříků určených pro zvídavé 
děti a jejich rodiče ke společnému čtení, hraní i učení. Jedná se o malé dětské kufříky se zábavně-vzdělávacím obsahem. 
Každý kufřík je zaměřen na jedno určité téma a nabízí kromě knih také didaktické pomůcky, hračky, společenské hry a CD, jež 
jsou přizpůsobeny věku a zájmu dětí. Další novinkou je Kiddův čtenářský klubík určený pro setkávání dětí od dvou do čtyř let  
s doprovodem dospělé osoby. Program klubíku je zaměřený na vzdělávání, sociální, citový, kulturní a kreativní rozvoj dítěte.  
Na tento klub navazuje Kiddův čtenářský klub, který je určen již čtenářům a rády jej navštěvují děti různého věku, ale i organizované 
skupiny. Ani dospělí nejsou opomenuti, pro ně je připraven Čtenářský klub pro dospělé, který probíhá jednou za 14 dní, při něm 
se probírají různá témata a jsou zde představeny novinky, které knihovna zakoupila. 

Přestože vláda umožnila hromadné pořádání akcí až na konci školního roku, stihli jsme tradičně odpasovat všechny žáky 
prvních tříd a také žáky druhých tříd, kteří bohužel v roce 2020 byli o pasování ochuzeni. Navštívili nás, ale i třetí třídy, čtvrté třídy, 
gymnázium, škola Hlavňovice, školky, čtenářské kluby atd. V akcích jsme pokračovali v období, kdy to šlo a tak se v letním období 
knihovna věnovala svým dětským čtenářům v rámci společného čtení s názvem „S knihovnou na dece“. Knihovna i v letošním 
roce spolupracovala se Zoologickou a botanickou zahradou v Plzni. Děti si opakovaně půjčily několik knih o přírodě a tím soutěžily 
o volné vstupenky. Zpestření výpůjček bylo připraveno v podobě Vánoční nadílky, kdy na čtenáře čekalo překvapení ve formě 
zabalené knihy. Také proběhl tradiční výprodej knih a trénování paměti. Knihovna se zapojila do akce České dny proti rakovině  
a svým čtenářům nabídla možnost vyzkoušet si půjčování e-knih. Děti si mohly vyzkoušet práci za výpůjčním pultem a stavět  
si z vyřazených knih. V rámci dne pro dětskou knihu proběhlo divadelní představení s názvem Vánoční příběh. Opět se uspořádala 
dětmi oblíbená Velká podzimní literární soutěž. Bohužel Velký Vánoční Večírek proběhnout nemohl a tak děti obdržely ceny 
formou jednotlivého předání. Čtení s čertovskou babičkou se vzhledem k situaci přizpůsobilo a děti si užily mnoho legrace.  
V knihovně ani letos nechyběla výstava znázorňující vědecké pracovníky z ústavu Akademie věd České republiky jako superhrdiny 
v komiksu. Knihovna tradičně žádala o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna a tím si obohatila svůj fond o nákup 46 titulů. 
Dále žádala o grant pro své nejmenší čtenáře v projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.  



KNIHOVNA 2021 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

58 870

15 347

1 099

37 469

6 790

139

15 905
14 607

284

3 669
21 196

910
3 506

123
16

35
0

29

24

110
78

85
63

199
3

786
0

55

376

z toho ostatní 1 398

Přednášky 1 s počtem účastníků 11
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V roce 2021 pořádala knihovna 60 akcí, kterých se zúčastnilo dohromady 1 173 účastníků.

Podtrženo sečteno i přes nepříznivé období se v knihovně až na pár zrušených akcí toho konalo opravdu hodně.  
A my jsme rádi, že nám naši čtenáři zachovali přízeň a jsou stále s námi.

V rámci regionu pod MěK Sušice spadá celkem 26 knihoven. 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 2021 bylo rozvezeno na knihovny 85 souborů čítajících 4 511 svazků.

Zajištění připojení k internetu je v kompetenci místních poskytovatelů.
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Sušické noviny jsou pravidelný čtrnáctideník, který informuje o dění v našem městě. V roce 2021 vyšlo celkem 22 čísel  
v celkovém nákladu 47 050 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. Na 
šesté straně najdete informace o výstavách pořádaných v galerii SIRKUS Sušice. Sedmá strana patří knihovně a programu 
kina, osmá sportu. Své stálé místo na straně 9 a 10 má plošná a řádková inzerce. Předposlední strana je vyhrazena 
dopisovatelům a zajímavým rubrikám. Mezi již skončené patří např. rubrika Poznáváte? s foto hádankou lokalit v okolí, 
často již bohužel zaniklých. Dále rubriky ORP Sušicka či Významná výročí. Pokračují rubriky Jména sušických ulic, Očima 
Martina Mejstříka, Hledáme nový domov a od dalšího roku 2022 budou zavedeny rubriky Zámky na Sušicku a Známá 
jména a jejich nositelé. Noviny uzavírá barevná strana zajímavostí o významných akcích s důrazem na fotodokumentaci. 
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Od ledna až do začátku května 2021 byla Galerie Sirkus z důvodu lockdownu uzavřena pro veřejnost. V tomto,  
po všech stránkách náročném období, jsme přemýšleli jak divákům zprostředkovat výtvarné umění a také trochu 
radosti a naděje. I to může být jedním z poslání umění.

Oslovili jsme dvacítku výtvarníků, kteří v předchozích letech vystavovali v sušické galerii, a požádali je o reprodukci 
jednoho jejich díla. To bylo následně vytištěno a vylepeno na poloprázdné výlepové plochy ve městě. Vznikla  
tak nevšední výstava přímo v ulicích města s názvem Galerie ve městě. Divákům i pozorným kolemjdoucím se tak 
nabídl pohled na díla různých žánrů českých umělců včetně těch sušických (M. Čelakovský, J. Baierl a další).

Prostory galerie se otevřely až začátkem května a s tím i pokračování výstavy Slapy malíře Miroslava Šislera. Tato 
výstava byla instalována a veřejnosti zpřístupněna na pouhý jeden týden koncem roku 2020. Vernisáž se z důvodu 
covidových opatření konala 18. 6. 2021 a skutečné pozornosti se dočkala až v letním období roku, červenci a srpnu. 
Barevné obrazy M. Šislera prostupují do jiných dimenzí, do jiných světů. Každý divák na základě své vlastní imaginace  
v nich pak může rozvíjet vlastní obrazotvornost a objevovat různorodé světy. Obrazy byly doplněny sérií kreseb 
věnujících se architektuře prostoru a krajiny. Výstava byla hojně navštěvována všemi generacemi diváků.  

Koncem září po renovaci stěn a výmalbě galerie se uskutečnila (odložená) výstava malířky z východních Čech 
Petry Malinové. Výtvarnice, jejíž díla byla vystavena v renomovaných českých galeriích, představila v sušické galerii 
velkoformátové reliéfní obrazy odkazující k tématům země, krajiny a rostlin doplněné o drobné skici a kresby. Výstava 
s názvem Šalvějím / věnováno rostlinám si získala pozornost diváků pozoruhodným malířským zpracováním a také 
duchovním přesahem, které autorčino dílo nese.

V letošním roce se podařilo navázat na pořady pro veřejnost. Začátkem června se konal v Žichovicích kurz kresby  
v plenéru Létající ateliér pod vedením M. Šislera. Zúčastnilo se ho 16 lidí, čímž byla naplněna možná kapacita. Ohlasy 
byly nadšené s žádostí o opakování a hlavně prodloužení plenéru na více dní v následujícím roce. V říjnu jsme po dvou 
letech opět „zprovoznili“ Podvečery s kresbou, oblíbené dvouhodinovky kresby pro laickou veřejnost, které se konají 
v prostorách galerie. Ukazuje se vzrůstající potřeba dospělých lidí nacházet v každodenním životě prostor pro vlastní 
tvůrčí činnost, zřejmě i z hlediska určité duševní relaxace.

A konečně v rámci přípravy jubilejní výstavy sušického malíře Miloslava Čelakovského (85 let), jsme započali  
s tvorbou dokumentu o tomto pozoruhodném západočeském výtvarníkovi, který zvláště v Sušici zanechal důležitou 
stopu nejen jako malíř, ale také jako dlouholetý pedagog na zdejším gymnáziu. Dokument je připravován ve spolupráci  
s kameramanem Danielem Zajíčkem a bude veřejnosti představen na zahájení výstavy v dubnu 2022.





Uskutečněné výstavy v roce 2021:
• Miroslav Šisler – Slapy /malba a kresba/ - konec 31. 8.

• Galerie ve městě - 29. 3. - 2. 5. 2021

• Petra Malinová – Šalvějím / věnováno rostlinám – 25. 9. 2021 – 2. 1. 2022

Doprovodné programy pro veřejnost a školy v roce 2021:
• Slapy, malý průvodce výstavou pro tvořivé návštěvníky – pracovní listy

• Létající ateliér - víkendová dílna plenérové kresby a malby - Žihobce

• Podvečery s kresbou /kresba je zklidnění i náboj/ - volné dvouhodinové kreslířské večery pro veřejnost 
 (říjen 2021 – květen 2022)
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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 maminkám s dětmi, dále je to vhodný prostor pro přednášky, besedy, 
autorská čtení a menší koncerty. V minulých letech byl dovybaven dětský koutek o nové hračky a nábytek. V roce 2018 jsme  
do prostor kavárny nainstalovali dataprojektor a plátno a rozšířili tak možnost pronájmu s využitím projekce. Prostor je tak vhodnější 
pro pořádání i firemních akcí, tematických akcí, besed s projekcí. 

Jelikož provoz kavárny kopíruje provoz kina, byla kavárna kvůli covidové situaci uzavřena od 14. 10. 2020 do 23. 5. 2021.  
Uzavření se samozřejmě projevilo na snížených tržbách.
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395 922 396 473

524 588
556 745

663 999

725 354

282 533 297 803318 316 330 633

244 402 237 403
260 381

348 158 361 539

290 300
328 064
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Kavárna

celkové tržby mzdové náklady
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Sušické kulturní centrum – SIRKUS, p. o. (dále SKC) je zřizovatelem šesti zájmových souborů a organizací: Taneční klub Fialka, 
smíšený pěvecký sbor Svatobor, dechový orchestr Solovačka, ochotnický divadelní spolek Schody, kapela Karavana Swingers 
Band a Kruh přátel hudby. 

V rámci zřizovatelské funkce SKC spolupracuje s uvedenými soubory při zajištění prostor pro činnost v budovách 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 vyrazil v červenci na letní koncertní turné do Beskyd. Navštívil Olomouc, Svatý Kopeček, 
Pustevny, skanzen v Rožnově, zazpíval v kostele ve Velkých Karlovicích. V září se Svatobor připojil k celostátní akci Sborový 
zpěvomat, kdy sbory zpívaly v ulicích různých měst písně na přání. U příležitosti oslav 150 let od vzniku Sokola Sušice zazpíval 
Svatobor na náměstí sokolskou hymnu a pokračoval pásmem „Hašlerek“. V říjnu byl Svatobor hostem Železnorudského 
smíšeného sboru. Společně zazpívali v kostele v Železné Rudě. Rok 2021 zakončil Vánočním koncertem ve Smetanově sále  
a také v kostele sv. Václava v Sušici. Pro tuto příležitost nastudoval Českou mši vánoční od J. J. Ryby. 

Hudební soubor Karavana Swingers Band musel i v roce 2021 kvůli pandemické situaci zrušit mnoho koncertů. V průběhu 
roku odehrál tedy pouze 4 koncerty. Jeden z nich proběhl na Santosu 11. září 2021. 

Taneční klub Fialka – MKS Sušice se zabývá výukou společenského tance, kde se smíšené taneční páry učí standardním 
a latinskoamerickým tancům. Své umění mohou předvést jak na různých vystoupeních, tak i na tanečních soutěžích. Dále 
tento taneční klub navštěvují jednotlivci, kteří společně tančí ve své věkové skupině a kreativně si vytváří svá vystoupení  
v podobě rozmanitých předtančení. Od podzimu 2021 má klub po letech obnovený tanec pro ženy, kde tančí různé taneční 
sestavy latinskoamerických tanců. Vzhledem k situaci COVID-19, kdy platil celorepublikový zákaz činnosti, klub neměl žádnou 
společnou akci, vystoupení. Svoji činnost obnovil v září 2021.

Dechový orchestr Solovačka – bohužel i rok 2021 byl pro Solovačku velmi poznamenán pandemií a tomu odpovídal i počet 
akcí, kterých za celý rok bylo pouze 6. Jarní a podzimní/zimní akce odpadly a zůstaly prakticky pouze některé letní. Již podruhé 
byl zrušen festival v německém Chamu, na kterém Solovačka vystupuje každoročně již přes 30 let. Naopak soubor zahrál  
na pivních slavnostech v Sušici, již tradičním Slatinském létě atd. 

Ochotnický divadelní spolek Schody – i v roce 2021 byla činnost souboru poznamenána covidovou situací. 
Uskutečnila se pouze repríza hry Světáci a to v létě na hradě Kašperk a na podzim v žihobeckém divadle s historickou 
tradicí. Na rok 2022 Schody připravují novou premiéru hry Taková normální rodinka, jejíž premiéru snad po dvou letech 
odehrají u příležitosti Sušických slavností. 

Kruh přátel hudby – i v roce 2021 byla jejich koncertní sezona poznamenána pandemií a za celý rok se nepodařilo 
uspořádat žádný koncert.
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I v roce 2021 zasáhla do dramaturgických plánů protiepidemiologická covidová opatření a to zejména v první polovině roku. 
V tomto období platila ta nejpřísnější protiepidemická opatření. Zrušen byl tradiční Reprezentační ples města Sušice, Sušické 
slavnosti, několik dílů cestovatelských přednášek, koncerty a další menší akce. Další omezení kultury přišla se závěrem roku. 
Byli jsme tak nuceni zrušit vánoční i mikulášský program a adventní trhy. V důsledku neustále se měnící situace se velká část 
plánovaných akcí opakovaně překládala, přeorganizovávala. Přesto jsme během roku uskutečnili několik zajímavých kulturních 
programů, i když s omezenou kapacitou návštěvnosti a omezenou chutí návštěvníků jakékoli kulturní akce navštěvovat.

Akce, které se uskutečnily, proběhly především v letních měsících.  

Vzdělávací pořady

SKC připravilo několik dílů cestovatelských přednášek, kurzy kreslení, vánoční workshop. 

Cestovatelské přednášky
Seriál cestovatelských přednášek má v Sušici několikaletou tradici a má své pravidelné diváky. Celkem se už v sušickém kině 
uskutečnilo 54 cestovatelských přednášek s tématy z celého světa. Diváci mají své oblíbené přednášející, a tak není výjimkou,  
že se do Sušice cestovatelé se svými příběhy z dalších cest vrací. Přednášky vždy doprovází krátká videa a poutavé fotografie, 
které přiblíží atmosféru prezentované země. Tradicí se stalo, že z přednášek připraví pan redaktor Sušických novin krátkou 
reportáž, a tak i ti, kteří se přednášky nezúčastní, mohou získat z našich novin zajímavé cestovatelské tipy. 

Letošní návštěvnost cestovatelských přednášek byla nižší v porovnání s roky minulými. 

Přednášky uskutečněné v tomto roce: Saša Ryvolová – Island – krajina sopek a ledovců, Tomáš Kubeš – Vanuatu – děti ráje, 
Pavel Svoboda – Nepál – 42 dnů na treku.

Kurzy kreslení
Zkušený malíř a pedagog Miroslav Šisler připravil pro zájemce o kresbu - Podvečery s kresbou, které se konaly v sušické galerii. 
Program byl určen laické veřejnosti. Náplní byla práce s barvami, ilustrace a využití různých výtvarných technik. Kurz se konal  
v závislosti na epidemiologických opatřeních.
  

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI SKC
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Reprezentační akce města, oslavy, festivaly
Veškeré přípravy na tradiční reprezentační ples města Sušice i Sušické slavnosti vzaly za své. Obě tyto akce byly z důvodu 
nepříznivé epidemiologické situace zrušeny.

Festival Inspirace – Sušice alternativ 2021  
Sušické kulturní centrum ve spolupráci s Jakubem Waldmannem připravilo zcela nový festivalový formát, který měl za úkol své 
návštěvníky v mnoha směrech obohatit, potěšit a rozšířit jim obzory. Festival se konal v netradičním krásném prostoru dětského 
hřiště za sokolovnou – Parku mezi zdmi, který nabídl stín stromů, zajímavá zákoutí, a především byl ideální pro rodiny s dětmi. 
Počasí bylo krásné, a tak se festival těšil poměrně vysoké návštěvnosti. Nabitý program probíhal už od rána a končil v nočních 
hodinách. Festival nabídl otevřené dílny, divadlo pro děti, hudbu, trh se zbožím neobyčejným, vegetariánské občerstvení. 
Pomyslnou třešničkou celého programu byla panelová diskuze na téma „Jak to bude dál“ s pečlivě vybranými hosty, která měla 
za cíl pozitivně naladit a povzbudit návštěvníky v této nelehké době.

Pivní festival, 150 let TJ Sokol
Ve spolupráci s pivovarem u Švelchů se na sušickém náměstí uskutečnil již pátý ročník Pivního festivalu. Tentokrát návštěvníci 
měli možnost ochutnat piva od šesti různých pivovarů. Akci společně s moderátorem Radkem Nakládalem zahájila sušická 
dechová kapela Solovačka., následovala Coutry kapela Štreka a příjemné odpoledne zakončila Karavana Swingers Band.  
‚Ve znamení oslav se nesla celá sobota, slavnostem piva předcházela oslava výročí 150 let sušického Sokola, ten na náměstí 
zařídil několik zábavných atrakcí pro děti, skákací trampolíny, házení na velký terč, obří šachy a malování na obličej.  

PechaKuchaNight - Architekt města
Sušické kulturní centrum ve spolupráci s manželi Jandovými připravilo v budově bývalé lékárny (Rozacínovský dům) akci s 
názvem PechaKuchaNight. Večer plný přednášek na téma „ARCHITEKT MĚSTA“ .

PK vytváří prostor pro setkávání architektů, designérů, grafiků, výtvarných umělců, teoretiků, divadelníků, filmařů 
a muzikantů, a dnes již zástupců dalších profesí na jednom místě v jednom čase. Zkušenost s architektonickými 
přednáškami, které často trvají hodiny, vedla k hledání vhodného formátu. Ten dostal jméno PechaKucha: každý mluvčí 
má pro svůj výstup 20 obrázků a každý z nich může komentovat na ploše 20 vteřin; 6 minut a 40 vteřin ho tak dělí  
od nástupu jeho následovníka.

Hosté večera: Jakub MAREŠ & Kateřina MINÁŘOVÁ, Alice ŠTĚPÁNKOVÁ, Věslav MICHALIK, Eva KOVÁŘÍKOVÁ, Pavel MARC, 
Vojtěch SOSNA, Bedřich QUADRÁT, David TICHÝ, Petr VOMASTEK & Richard MYSLIVEC, Jaroslav WERTIG 

Večerem provázel Jakub DOUBRAVA a o hudební zážitek se postarali: Nero & Kečup (didgederoo a kytara) a Petr Mika 
(elektrická kytara).

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI SKC





Koncerty a hudební vystoupení, taneční vystoupení 
Kalendář koncertů byl na tento rok, stejně jako v předešlých letech, zaplněný. K nelibosti všech zúčastněných se termíny 
koncertů mnohokrát překládaly, většina koncertů byla kompletně zrušena a čekají na (pro kulturu) příznivější dobu.  

Koncert Heleny Vondráčkové – KD Sokolovna
Zaplněná sokolovna s nadšením přivítala legendu české populární scény Helenu Vondráčkovou, která zde koncertovala v rámci svého 
podzimního turné „Vzhůru k výškám“. S doprovodnou kapelou Charlie band tak v Sušici proběhlo kvůli covidu rok odkládané vystoupení.

Jazzový koncert
Skvělé Jazzové trio Jaromír Helešic – bicí, František Uhlíř – kontrabas a Jaroslav Pruner – klavír pravidelně přináší do Sušice 
netradiční jazzový hudební zážitek. Koncert se uskutečnil v krásných prostorách Smetanova sálu a tentokrát hudebním 
pořadem provázel šumavský rodák Emil Kintzl. 

Taneční vystoupení
Spolupráce s Mezinárodním festivalem současného tance a pohybového divadla Tanec Praha má svou už několikaletou tradici. 
Každý rok se díky této spolupráci sušickému divákovi otevírá možnost navštívit prestižní a často i zahraniční taneční představení.  
Letos do Sušice Tanec Praha přivezl taneční vystoupení „Kozí kraviny“. Toto rodinné představení se odehrálo v krásném prostoru 
venkovní kavárny Kafé Amerika a navštívily jej nejenom rodiny s dětmi.

Kozí Kraviny – duet Barbory Látalové a Terezy Říčanové. Každodenní život s krávou se stal pro Terezu natolik silným zážitkem,  
že jí už přestal štěteček a papír stačit a postupně začaly s Bárou tančit divadlo o krávě a pro krávu. Vznikl tak duet autorek, dialog 
mezi krávou a člověkem, performerkami a publikem, výtvarnicí a tanečnicí.

Divadlo, plesy, taneční
Divadlo 
Divadelní scéna je v Sušici velmi pestrá. Šestkrát v roce k nám zajímavé divadelní představení posílá Stálá divadelní scéna 
Klatovy. Další divadelní představení přináší loutkové divadlo, které hraje pro děti každý pátek přes zimní měsíce, ochotnický 
spolek SCHODY, Hartmanické divadlo i SušDivOch. I přes různá omezení se stihlo odehrát několik divadelních představení, 
která byla hojně navštěvována.

Taneční, Plesy
V roce 2021 proběhly 2 taneční kurzy. Oba se uskutečnily na podzim. Kurz taneční a společenské výchovy pro mládež 
navštěvovalo 41 párů. Kurz měl 9 řádných lekcí, jednu lekci spojenou s výukou stolování, 2 prodloužené lekce a Závěrečný 
věneček. Závěrečný věneček byl bohužel v den konání zrušen z důvodu náhlého vládního nařízení kvůli onemocnění covid-19.  
Druhým tanečním kurzem byl Taneční kurz pro dospělé – začátečníky. Covidová situace silně poznamenala návštěvnost tohoto 
kurzu, protože z dřívějších 20 – 30 párů se přihlásilo pouhých 10. Nicméně proběhlo všech 10 lekcí včetně Závěrečného věnečku.

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI SKC
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Farmářské a adventní trhy
Na náměstí již devátým rokem probíhaly farmářské trhy, které byly stejně jako minulý rok z hlediska množství zájemců  
o jednotlivá prodejní místa, tak i v rámci návštěvnosti velmi úspěšné. A to jednak díky zrušení poplatků za prodejní místa  
a také díky skvělé atmosféře, která každé trhy provází. 

Uskutečnilo se šest farmářských trhů, první hned na začátku zahradnické sezóny v květnu a další pak pravidelně každý 
měsíc až do října. Kromě zářijového trhu probíhaly tentokrát všechny trhy bez doprovodného programu. Zářijový trh  
se konal až v odpoledních hodinách společně s Pivním festivalem, který Sušické kulturní centrum připravilo ve spolupráci 
s Pivovarem U Švelchů. 

Předvánoční adventní trhy včetně jejich doprovodného programu byly zrušeny.

Akce pro děti
Hurááá na koupák – tradiční akce pro děti, kterou organizují společně Sušické kulturní centrum a Sportoviště města Sušice  
se letos konala v nezvyklém termínu, a to na konci měsíce června. Den byl nabitý soutěžemi, počasí bylo příznivé,  
a tak se některé soutěže mohly konat i ve vodě. Kulturní zážitek zajistilo Jihočeské divadlo PNUTÍ s příběhem – „A pak 
se to stalo“. Děti byly za své snažení v soutěžích odměněny sladkostmi, které si mohly zakoupit za vysoutěžené Žabáky. 

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 další partneři. I přes složitou situaci, která kultuře po většinu roku nepřála, se podařilo zrealizovat 
a podpořit nemalé množství kulturních akcí. Věříme, že v příštím roce se situace opět vrátí do normálu a jsme připraveni  
se podílet na organizaci a podpoře dalších kulturních akcí a projektů, tak aby výsledkem byl bohatý kulturní život v Sušici.

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, k 31. 12. 2020 – 2 072 uživatelů, k 31. 12. 2021 – 2 240 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. 

V průběhu roku 2021 jsme náš Instagram převedli z @skc.sirkus na @susicebranasumavy. Zde k 31. 12. 2021 tento účet 
sledovalo 656 osob, z toho 70 % žen. Nejsilnější skupina 25-34 let – 33% muži, 35% ženy.

V září 2020 program kina přešel z měsíčního na 14 denní plánování a tisk skládaček. Což nám umožňuje být více pružní 
při změně skladby programu. 

Doufáme, že kultura se v roce 2022 vrátí na předcovidovou úroveň. S tímto předpokladem se snažíme dramaturgicky 
plánovat veškeré kulturní akce. Jako například po dvou letech návrat Sušických slavností. Nicméně leden 2022 byl ještě 
ovlivněn pandemií Covid. Proto byl tradiční lednový reprezentační ples Města Sušice přesunut na 1. 10. 2022. Filmoví 
distributoři uvolňují odsunuté premiéry, a proto doufáme, že se návštěvnost sušického kina vrátí na vysokou úroveň 
roku 2019. V září 2022 kino oslaví 10. výročí od svého znovuotevření. K tomuto datu chceme připravit pro kino zajímavý 
dramaturgický program. Rádi bychom pokračovali v konání úspěšného festivalu Inspirace v prostorách dětského hřiště 
u gymnázia. Připravujeme výstavu díla Miloslava Čelakovského u příležitosti jeho 85. narozenin. V rámci vernisáže bude 
uveden dokument mapující jeho život a tvorbu. 

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, věkové kategorie. Chce 
pokračovat ve vzdělávacích akcích, spolupráci 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 2022
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Konečný příspěvek na rok 2021 byl 13 582 000 Kč. V původním rozpočtu bylo žádáno o 13 992 000 Kč, došlo však  
k převedení finančních prostředků z roku 2020 rozpočtovým opatřením č. 67 a to ve výši 410 000 Kč, čímž se snížil 
původně žádaný příspěvek. 

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

Čerpání mzdových prostředků:
U mzdových výdajů došlo k úspoře plánovaného rozpočtu o 928 636 Kč a to zejména u OON a hrubých mezd z důvodu 
uzavření provozoven. Závazný ukazatel mezd byl dodržen. Soubory čerpaly na OON 11 764 Kč dle Směrnice o čerpání 
rezervního fondu pro zřizované soubory. 

Úspora energií činí 386 002 Kč. K úspoře energií došlo díky uzavření provozoven a nerealizaci plánovaných akcí. 

Provozní dotace souborům – 200 000 Kč dle Směrnice o činnosti souborů obecně 

O grant na činnost souboru Fialka nebylo v roce 2021 požádáno. Činnost souboru byla omezena kvůli covidu. 
Rozpočet byl zatížen nájemným ve výši 703 947 Kč.
Celkový hospodářský výsledek SKC činí 432 086,90 Kč. Z toho hospodářský výsledek souborů celkem 140 734,80 Kč

Hospodaření organizace za rok 2021 skončilo ziskem ve výši 432 086,90 Kč.

HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE
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půjčovné za filmy (5 %)

ostatní náklady (7 %)

spotřeba materiálu (5 %)

honoráře (2 %)

spotřeba energie (5 %)

nájem (4 %)
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VÝNOSY A NÁKLADY

Výnosy
Celkové výnosy za rok 2021 byly ve výši 17 293 tis. Kč. Dotace od zřizovatele města Sušice činila 13 582 tis. Kč,  
což je 79 % celkových příjmů. Vstupné za kino bylo ve výši 1 408 tis. Kč (8 % příjmů).  Podrobnější rozložení viz graf.

Náklady
Celkové náklady na činnost SKC v roce 2021 byly ve výši 16 861 tis. Kč. Největší nákladovou položkou jsou mzdy 
zaměstnanců, které včetně povinného odvodu SP a ZP za organizaci činily 60 %, dále služby 12 % a půjčovné za filmy 5 %.

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




