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1. ÚVOD A DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI ROKU 2021
I v roce 2021 naši činnost významně ovlivnila celosvětová pandemie.
Vzhledem k neustálému prodlužování doby, kdy byla kulturní činnost úplně
vyloučena z důvodu koronavirové pandemie, musela být nasmlouvaná
představení neustále přesouvána nebo úplně rušena. Teprve od září 2021 bylo
možné uskutečnit některá představení. Avšak omezení vládních nařízení
(roušky, účast jen očkovaných apod.) i častá nemocnost diváků i herců způsobila
výrazné snížení návštěvnosti na pouhých 40%.
V hlavní činnosti v roce 2021 nemohlo být odehráno 46 plánovaných
představení. Také v doplňkové činnosti nemohlo být uskutečněno cca 22
pravidelně se opakujících akcí v pronájmu či spolupráci.
Pro úplnost přikládáme přehledný výpis daných opatření:
Nouzový stav byl vyhlášen od 5. 10. 2020 do 11. 4. 2021 – zákaz všech
kulturních akcí
Od 24. 5. 2021 divadelní představení se mohla konat, ale obsazenost mohla být
pouze 50% kapacity sálu (Balíčky pro obnovení kulturního života 2021)
Od 1. 9. 2021 dle pravidel a doporučení MZ ČR byla povinnost při vstupu do
divadla doložit:
- negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní
- negativní POC antigenní test starý nejvýše 72 hodin
- absolvovat samotest na místě s negativním výsledkem,
- doložit potvrzení o prodělání nemoci, ale ne delší než 180 dnů přede
dnem konání akce
- aplikaci očkování proti covidu
Navíc všichni přítomní museli mít po celou dobu nasazený respirátor
Od 5. 11. 2021 platila tato vládní nařízení:
- RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin
- antigenní test starý nejvýše 24 hodin
- ostatní doporučení zůstávají stejná včetně nasazeného respirátoru
Od 22. 11. 2021 se divadelních představení mohou zúčastnit pouze diváci, kteří
se prokáží:
- potvrzením o očkování
- potvrzením o prodělání nemoci
Použít testy k prokázání bezinfekčnosti mohou pouze osoby mladší 18 let a
osoby s kontraindikací k očkování. Stále platí povinnost nasazeného respirátoru.

Naši činnost nejvíce zasáhlo, samozřejmě mimo úplného uzavření divadel,
omezení kapacity na 50% s ohledem na počet již prodaných vstupenek v rámci
abonomá, které se pohybovaly na hranici cca 80%. Když už jsme mohli pustit
do sálu všechny diváky, tak nařízení o prokázání bezinfekčnosti okamžitě
srazilo návštěvnost cca na 40% a tento stav trval po celou dobu tohoto nařízení.

Stálá divadelní scéna Klatovy patří dlouhodobě k významným kulturním
institucím plzeňského kraje. Působí nejen na své scéně v Klatovech, ale zajišťuje
divadelní představení pro všechny generace také v Sušici a děti v
Horažďovicích. Může se pochlubit snadnou dostupností a velkou spádovou
oblastí, v níž se nachází široké spektrum publika s různými preferencemi,
prioritami a nároky na kulturní nabídku.
Vzhledem k tomu, že jsme divadelní scéna s velmi kvalitním technickým
vybavením a zázemím – viz příloha d), jsme schopni přivážet k nám ta nejlepší
zájezdová představení z celé republiky. Vystupovala u nás i celá řada
zahraničních umělců. Jsme jedno z mála divadel v české republice, které má
k dispozici varhany s 2 100 píšťalami. Tento nástroj dodává celému prostoru
jedinečnou atmosféru a noblesu. V kombinaci s naším novým koncertním
křídlem značky Bechstein (rovněž jediný nástroj v Plzeňském kraji) jsme
schopni uspořádat mimořádné hudební zážitky.
Pořádáme především divadelní představení, koncerty, muzikály i klubová
představení. A nechybí samozřejmě ani různé přehlídky taneční, sborového
zpěvu či festival poezie. Organizujeme velký počet divadelních představení pro
mateřské, základní i střední školy. Se školami aktivně spolupracujeme při
zajišťování různých dalších akcí, jako jsou školní akademie, pohybové, taneční
či pěvecké přehlídky a vystoupení.
Při Stálé divadelní scéně Klatovy působí Ochotnický spolek Za oponou.
Stálá divadelní scéna nabízí:
• Velký divadelní sál s kapacitou 384 sedadel + přístavky
• Malý divadelní sál s kapacitou 48 sedadel
• Divadelní klub s restaurací, která nabízí občerstvení nejen při
představeních a akcích v divadle, ale je otevřena pro širokou veřejnost po
celý týden.

2. PŘEHLED ČINNOSTI ORGANIZACE

I. PŘEDPLATNÉ
V roce 2021 jsme pro naše diváky připravili celkem 6 předplatitelských skupin a
speciální nabídku Mládež a kultura pro všechny druhy škol.
Klatovy:
B - 10 divadelních titulů
C - 10 divadelních titulů
D - 8 pohádek pro rodiče s dětmi
K - 6 koncertů
P - 6 pořadů v Divadelním klubu
Sušice:
S – 5 divadelních titulů
Celkem jsme v rámci předplatného divadelní sezóny 2021/2022 nabídli 45
titulů.
Speciální nabídka pro školy Mládež a kultura je společná pro města Klatovy,
Sušice, Horažďovice a obsahovala celkem 13 titulů pro žáky od mateřských
škol, I. a II. stupeň základních škol i pro gymnázium a školy střední.
V souvislosti s vládními opatřeními proti boji s celosvětovou pandemií covid-19
nebylo možné odehrát všechna představení z plánovaného programu.

II. PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY
Stálá divadelní scéna Klatovy trvale spolupracuje s téměř stovkou škol všech

úrovní, pro jejichž žáky zajišťuje divadelní představení a svozy do divadla.
Začátek nového roku 2021 byl pokračováním nouzového stavu, který vláda ČR
vyhlásila 5. 10. 2020 a trval do 11. 4. 2021. Z připravených titulů pro školní rok
2020/2021 jsme proto nemohli odehrát žádné představení.
Po prázdninách v novém školním roce 2021/2022 ve školách probíhalo plošné
preventivní testování na covid – 19, jiná omezující opatření však MZ či MŠMT
ČR nevyhlásilo. V říjnu 2021 se nám tak podařila zrealizovat dvě představení
pro MŠ a I. stupeň ZŠ. V klatovském divadle pro cca 300 dětí a v KD
Horažďovice pro cca 160 dětí.
Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace školy zahájily prezenční výuku
za zvýšených hygienických opatření, divadelních představení se mohli účastnit
výhradně žáci nebo studenti z jedné školy. Děti z MŠ nebyly omezeny žádným
opatřením, o návštěvu divadla však školky nejevily zájem, nebo doprovod
nesplňoval podmínky O-N-T pro návštěvu divadla.
Od 26. 11. 2021 do 25. 12. 2021 byl vyhlášen další nouzový stav.
Do konce roku 2021 jsme již neodehráli žádné školní představení.

Seznam škol, pro které zajišťujeme divadelní představení
Klatovy a okolí:
Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy
Střední škola zemědělská a potravinářská Klatovy
Střední zdravotnická škola Klatovy
Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Klatovy
Denní stacionář Kvítek Klatovy
Základní škola Čapkova ul. Klatovy
Základní škola Hálkova Klatovy
Základní škola Plánická ul. Klatovy
Základní škola T. G. Masaryka Klatovy
Základní škola Tolstého ul. Klatovy
Základní škola Bezděkov
Základní škola Běšiny
Základní škola Bolešiny
Základní škola Čachrov

Základní škola Dešenice
Základní škola Dolany
Základní škola Chudenín
Základní škola Janovice nad Úhlavou
Základní škola Měčín
Základní škola Mochtín
Základní škola Plánice
Základní škola Předslav
Základní škola Strážov
Základní škola Švihov
Základní škola Vrhaveč
Základní škola Žinkovy
Mateřská škola Máchova Klatovy
Mateřská škola Karafiátova ul. Klatovy
Mateřská škola Koldinova ul. Klatovy
Mateřská škola Národních mučedníků
Mateřská škola Podhůrecká Klatovy
Mateřská škola Studentská Klatovy
Mateřská škola U Pošty Klatovy
Mateřská škola Bezděkov
Mateřská škola Běšiny
Mateřská škola Bolešiny
Mateřská škola Čachrov
Mateřská škola Dešenice
Mateřská škola Dlažov
Mateřská škola Dolany
Mateřská škola Chudenice
Mateřská škola Chudenín
Mateřská škola Janovice nad Úhlavou
Mateřská škola Kal
Mateřská škola Měčín
Mateřská škola Mochtín
Mateřská škola Neurazy
Mateřská škola Plánice
Mateřská škola Předslav
Mateřská škola Strážov
Mateřská škola Švihov
Mateřská škola Vrhaveč
Mateřská škola Žinkovy

Sušice a okolí:
Základní škola Lerchova ul. Sušice
Základní škola speciální a PŠ DČCE Merklín, odloučené pracoviště Sušice
Základní škola TGM Dr. E. Beneše Sušice
Základní škola TGM Komenského ul. Sušice
Základní škola Dlouhá Ves
Základní škola Hartmanice
Základní škola Hlavňovice
Základní škola Hrádek u Sušice
Základní škola Kašperské Hory
Základní škola Kolinec
Základní škola Srní
Základní škola Žihobce
Mateřská škola Smetanova ul. Sušice
Mateřská škola Tylova ul. Sušice
Mateřská škola Dlouhá Ves
Mateřská škola Hartmanice
Mateřská škola Hlavňovice
Mateřská škola Hrádek u Sušice
Mateřská škola Kašperské hory
Mateřská škola Kolinec
Mateřská škola Soběšice u Sušice
Mateřská škola Srní
Mateřská škola Žihobce
Horažďovice a okolí:
Domov Pro Osoby Se Zdravotním Postížením Osek
Základní škola Blatenská ul. Horažďovice
Základní škola speciální Blatenská ul. Horažďovice
Základní škola Komenského ul. Horažďovice
Základní škola Nalžovské Hory
Základní škola Pačejov
Základní škola Zavlekov
Základní škola Žichovice
Mateřská škola Loretská ul. Horažďovice
Mateřská škola Hradešice
Mateřská škola Chanovice
Mateřská škola Nalžovské Hory
Mateřská škola Pačejov
Mateřská škola Rabí

Mateřská škola Svéradice
Mateřská škola Zavlekov
Mateřská škola Žichovice
Domažlice a okolí:
Střední odborné učiliště Domažlice, ul. Prokopa Velikého
Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod
Gymnázium BEAN, s.r.o., Staňkov
Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického

III. POČET AKCÍ, NÁVŠTĚVNOST

V roce 2021 se opět díky restriktivním opatřením zavedeným v důsledku
pandemie covid-19 odehrála pouze část naplánovaných představení.
Následující tabulka obsahuje záznamy o počtu a návštěvnosti jednotlivých
akcí, které se i přes nepříznivou situaci v roce 2021 odehrály, a to v hlavním sále
a Divadelním klubu Stálé divadelní scény (SDS) v Klatovech (KT) a v Sokolovně
v Sušici (SU). Několik dětských představení bylo odehráno také v Kulturním domě
v Horažďovicích (HD).
Většina představení byla odehrána v rámci hlavní činnosti Stálé divadelní
scény Klatovy (pořádání kulturních produkcí, zejména divadelních představení,
koncertů, muzikálů, operet, klubových večerů a pořadů pro děti a mládež), kdy
SDS jakožto pořadatel hradí veškeré náklady na akci. Žlutě označené akce
pořádala Stálá divadelní scéna Klatovy v rámci hlavní činnosti formou
spolupořadatelství s hostujícím souborem (spolupráce v kulturní oblasti
s právnickými i fyzickými osobami, spolupráce s ochotnickým spolkem Za oponou).
Zeleně označené akce spadají do doplňkové činnosti organizace (krátkodobé
pronájmy divadelní scény, reklamní a propagační činnost).
Ve sloupci "Skupina" označuje zkratka MAK (mládež a kultura) dopolední
akce pořádané pro školní mládež, písmena B, C, K, P a D značí předplatné v
divadle v Klatovech (KT) a S je předplatné na představení do Sokolovny v Sušici
(SU). Ostatní akce mimo předplatné a v doplňkové činnosti jsou v tabulce
označeny jako „volné“.

Odehraná představení

Datum
21.4
21.6
28.6
29.6
12.9
13.9
14.9
19.9
22.9
23.9

Hodina Skupina
10:30
16:30
17:00
16:00
15:00
19:30
19:30
16:00
19:30
19:30

volné
volné
volné
volné
D
B
volné
MAK
C
volné

Místo
KT
KT
KT
KT
KT
KT
KT
KT
KT
KT

Název představení
Natáčení videoklipu
ZUŠ Klatovy – natáčení choreografií TO
Paměti národa
ZUŠ Klatovy - Nahlížení
Pohádka o strašidelném nádraží
Buď moje bejby
Screamers 2021
Štístko a Poupěnka
Turecká kavárna
Úsměvy Z. Trošky s písničkami S. Klímové

Počet
diváků
398
398
398
398
130
232
148
398
275
117

1.10
4.10
5.10
5.10
10.10
12.10
14.10
15.10
17.10
20.10
22.10
25.10
31.10
2.11
4.11
12.11
14.11
15.11
23.11
26.11
29.11
30.11
3.12
6.12
10.12
12.12
13.12
14.12
15.12
17.12
19.12
20.12
20.12
20.12
21.12
21.12
28.12

19:30
10:00
10:00
19:30
19:30
18:00
19:30
19:30
15:00
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
15:00
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
18:00
19:30
19:30
19:30
17:30
19:30
19:30
19:30
9:45
11:00
19:30
8:30
9:45
19:30

C
MAK
MAK
K
volné
volné
P
B
D
volné
volné
volné
S
C
volné
volné
D
B
volné
K
P
S
K
volné
B
volné
volné
volné
P
volné
volné
volné
volné
volné
volné
volné
volné

KT
KT
HD
KT
KT
KT
KT
KT
KT
KT
KT
KT
SU
KT
KT
KT
KT
KT
KT
KT
KT
SU
KT
KT
KT
KT
KT
KT
KT
KT
KT
KT
KT
KT
KT
KT
KT

Horská dráha
Velká pošťácká pohádka K. Čapka
Velká pošťácká pohádka K. Čapka
Koncert k 250. výročí nar. Beethovena
Skleněný strop
Akce pro zaměstnance DZ Klatovy
Klavírní recitál Z.Bartošové
Milionový údržbář
Šípková Růženka
Kamil Střihavka a The Leaders
Jiří Suchý & Semafor & PF
Lakomec
Gin Game
Lež
Cirk La Putyka - Isole
Tenor na roztrhání
O Sněhurce
Pusťte mě ven!
Cavewoman
Nezmaři a Big band Klatovy
Magické housle - J. Přeučil a V. Návrat
Lež
Melodram & Plzeňská filharmonie
Vánoční koncert - Josef Vágner + ZUŠ KT
Klíče na neděli
Na poslední chvíli
Kafe u Osmanyho
ZUŠ KT -Vánoční nadílka tanečního oboru
Ekologie duše -J. Burian
Sedm divů Islandu – J. Kolbaba
Vánoční koleda – ZUŠ Klatovy
Vánoční koleda – ZUŠ Klatovy
Vánoční koleda – ZUŠ Klatovy
Vánoční koleda – ZUŠ Klatovy
Vánoční koleda – ZUŠ Klatovy
Vánoční koleda – ZUŠ Klatovy
SCREAMERS – Vánoční show

218
280
158
150
265
398
34
350
207
246
323
398
64
204
150
398
193
362
398
288
37
66
74
142
271
113
108
398
34
106
398
398
398
398
398
398
145

V roce 2021 proběhlo celkem 47 představení s celkovým počtem 11.858 diváků.
Z toho
dle místa konání:
•
•
•
•

41 představení ve velkém sále SDS V Klatovech
2 představení v Sokolovně v Sušici
1 dětské představení v Kulturním domě v Horažďovicích
3 klubové pořady v Divadelním klubu v Klatovech

dle způsobu financování:
• 31 představení se uskutečnilo v hlavní činnosti a ve vlastní režii SDS 5642 diváků
• 1 představení v hlavní činnosti formou spolupořadatelství – 246 diváků
• 15 představení proběhlo v doplňkové činnosti formou pronájmu sálu –
5970 diváků
dle druhu představení:
• 3 pořady byly určeny školním dětem v KT a v Horažďovicích – 836
diváků
• 3 pohádky pro děti se odehrály v rámci předplatného D – 530 diváků
• 4 představení předplatného skupiny B v Klatovech - 1215 diváků
• 3 představení předplatného C v Klatovech – 697 diváků
• 2 představení v rámci předplatného S v Sušici – 130 diváků
• 3 klubové pořady předplatného P - 105 diváků
• 3 koncerty předplatného K - 512 diváků
• 26 vystoupení mimo předplatné a v rámci doplňkové činnosti – 7833 diváků

Neodehraná představení a vracení vstupného

Vzhledem k neustálému prodlužování doby, kdy byla kulturní činnost
úplně vyloučena z důvodu koronavirové pandemie, musela být nasmlouvaná
představení neustále přesouvána nebo úplně rušena a nová představení se ani
nasmlouvat nedala. Teprve od září 2021 bylo možné uskutečnit některá
představení. Avšak omezení vládních nařízení (roušky, účast jen očkovaných
apod.) i častá nemocnost diváků i herců způsobila výrazné snížení návštěvnosti
na pouhých 40%.
V hlavní činnosti v roce 2021 nemohlo být odehráno 46 plánovaných
představení. Také v doplňkové činnosti nemohlo být uskutečněno cca 22
pravidelně se opakujících akcí v pronájmu či spolupráci.
Tabulka obsahuje seznam představení, která byla již předem
naplánována na konkrétní termín, ale musela být z důvodů pandemie
COVID-19 a s ní souvisejících vládních opatření přesouvána na pozdější
termíny, nebo byla úplně zrušena. U řady dalších představení nebyl ještě
dohodnut přesný termín konání. Tato představení v tabulce nejsou.
Z výše uvedených důvodů jsme byli nuceni vracet vstupné za všechna
neodehraná představení na volnou kasu i v rámci předplatného. Celkem se
jednalo o 1146 ks vstupenek v hodnotě 1.101.315,- Kč.

Přeložená a zrušená představení
Název představení
Lakomec
Turecká kavárna
Vzpoura nevěst
Cesta jako žádná ze sta
Když kočky nejsou doma
Když kočky nejsou doma
Splašené nůžky
Štístko a Poupěnka
Sex noci svatojánské
Šípková Růženka
Cavewoman
Lež

skupina
volné
C
B
volné
B
S
C
MAK
C
D
volné
S

původní termín, přesuny
18.03.2020, 29.01.2021,12.04.2021
17.03.2020, duben 2021
21.03.2020, 08.04.2021
03.04.2020, 23.10.2020, 24.11.2021
15.04.2020, 03.02.2021
17.04.2020, 02.02.2021
30.04.2020, 15.02.2021
10.04.2021
17.06.2020, 14.01.2021
25.10.2020, 16.05.2021
05.11.2020, 25.02.2021
02.11.2020, 30.03.2021

nový termín
25.10.2021
22.09.2021
30.03.2022
ZRUŠENO
14.02.2022 (C)
15.02.2022
09.01.2022 (B)
ZRUŠENO
20.01.2022
17.10.2021
23.11.2021
30.11.2021

Lež
Úsměvy Z. Trošky
Big band Klatovy a Nezmaři
Neperte se, prosím Vás!
Český Betlém
Quo vadis musica
Skleněný strop
O klukovi z plakátu
Nebyla to pátá, byla to devátá
Nebyla to pátá, byla to devátá
Kafe u Osmanyho
50 odstínů - České porno
Na vlastní uši band
Koncert k 250. výročí - MN
Sedm divů Islandu - J. Kolbaba
Pohádka o strašidelném nádraží
Dubnička Lahoda - Revival kabaret
Buď moje bejby
O pejskovi a kočičce,…
Láska v přímém přenosu
INTIMITY - Štefan Margita
Muzikanti co děláte
Večerní Déčko
Večerní Déčko
7 pádů Honzy Dědka
Žena obecná
Kladivo na pýchu
Beseda s M. Vieweghem
O Sněhurce
Hudba téměř přítomná
Milionový údržbář
Program na záchranu mužů
Silnice - La Strada
Gin game
Honza a Hejhulák

C
volné
K
C
D
K
volné
D
S
B
volné
volné
P
K
volné
D
volné
C
D
B
volné
K
volné
P
volné
S
volné
P
D
K
B
C
B
C
MAK

11.11.2020, 10.03.2021
23.11.2020,18.01.2021,13.04.2021
24.11.2020, 09.05.2021
11.12.2020, 16.12.2021
20.12.2020, 05.12.2021
20.01.2021
21.01.2021
24.01.2021
25.01.2021
26.01.2021
28.01.2021, 18.05.2021
01.02.2021
05.02.2021
11.02.2021
12.02.2021
21.02.2021
23.02.2021
02.03.2021
07.03.2021
09.03.2021
18.03.2021, 01.11.2021
3.21
3.21
3.21
31.03.2021
06.04.2021
09.04.2021
15.04.2021
18.04.2021
4.21
10.05.2021
5.21
15.06.2021
6.21
10.,11. a 12.11.2021

02.11.2021
23.09.2021
26.11.2021
11.04.2022
ZRUŠENO
27.01.2022
10.10.2021
23.01.2022
05.04.2022
06.04.2022 (C)
13.12.2021
ZRUŠENO
17.02.2022
05.10.2021
17.12.2021
12.09.2021
ZRUŠENO
13.09.2021 (B)
06.03.2022
09.03.2022 (C)
ZRUŠENO
17.03.2022
28.03.2022
28.03.2022
ZRUŠENO
17.01.2022
ZRUŠENO
ZRUŠENO
14.11.2021
28.04.2022
15.10.2021
12.05.2022
20.06.2022 (C)
02.06.2022 (B)
ZRUŠENO

IV. EKONOMIKA, HOSPODAŘENÍ, INVESTIČNÍ AKCE A
OPRAVY
Stálá divadelní scéna Klatovy je příspěvková organizace KÚPK, která hospodaří
s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s příspěvkem zřizovatele.
Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary sponzorů a jinými
dotacemi v souladu s rozpočtovými pravidly. V roce 2021 opět využila možnosti
Dotačního programu Ministerstva kultury ČR pro ochranu měkkých cílů
v oblasti kultury.
Také rok 2021 byl poznamenán koronavirovou pandemií a s ní souvisejícím
omezením činnosti. Proto i nadále byla naše pozornost zaměřena především na
péči o svěřený majetek.
NÁKLADY vč. doplňkové činnosti
spotř.materiálu
spotř.energie
opravy a udrž.
cestovné
reprezentace
ost.služby
z toho nájmy
spoje
představení
jiné
mzdové náklady
z toho platy zam.
OON
zák.soc.poj.(SP,ZP)
jiné soc.poj.-úraz
zák.soc.nákl.
jiné daně a poplatky (autor.popl.,dál.zn.)
jiné ost.nákl.(poj.maj.)
odpisy DM
nákl.z DDM-a,x,d
smluvní pokuty a úroky z prodlení

•

celkem tis. Kč
10336
322
341
964
7
9
2798
281
111
1956
450
3767
3684
83
1231
10
266
154
22
292
151
2

Díky příspěvku KÚPK na stavební investici se v roce 2021 uskutečnila
výměna netěsnících oken a dveří v budově skladů (627 tis. Kč). Začištění
omítek a vymalování nás stálo z vlastních prostředků dalších 56 tis. Kč.

•

•

•

Opět pokračovaly úpravy interiérů divadla. Málo využívaná šatna č. 6 byla
zrekonstruována na víceúčelovou zasedací místnost (včetně vybavení 150
tis. Kč). Byla dokončena pokládka koberců na posledním úseku zadního
schodiště, schodů do orchestřiště a do divadelního klubu včetně
nainstalování nerezových madel (75 tis. Kč). V hereckých šatnách byla
vyměněna podlahová krytina (108 tis. Kč). Nástřiky věšáků v šatnách pro
diváky, zábradlí a některých interiérových dveří stály 40 tis. Kč. Na drobné
opravy vlastními silami v prostorách divadla byl spotřebován materiál za
dalších 65 tis. Kč.
Do divadelního klubu byl zakoupen nový digitální mixážní pult s tabletem
na ovládání (15 tis. Kč). Do varhan byly zakoupeny nové moduly pro
ovládání systémem MIDI za 40 tis. Kč.
Náklady na představení byly přímo úměrné omezenému množství
odehraných představení.
VÝNOSY vč. doplňkové činnosti
tržby z prodeje služeb-představení,svozy,ost.
pronájem
jiné vl.výkony-propagace
čerpání fondů
z toho RF z HV
RF- sp.dary
FO
IF
ost.výnosy z činn.(SU+HD)
úroky
výnosy z rozp.ÚSC
z toho MěKT
KÚ
dotace MKČR - Měkké cíle

•

•

celkem tis. Kč
10387
1290
180
36
752
0
125
0
627
2
2
8072
700
7372
53

Vlastní výnosy organizace, především tržby za odehraná představení, byly
z důvodu nuceného přerušení činnosti v roce 2021 velmi omezené. Ztráta jen
za neodehraná představení činila v hrubém odhadu 1 mil. 400 tis. Kč. Od
září 2021 díky omezením (roušky, jen očkovaní, přesuny termínů divadel
apod.) klesla návštěvnost na necelých 40 %, což znamenalo ztrátu dalších
cca 600 tis. Kč.
Finanční dary od sponzorů na rozvoj kultury byly v roce 2021 využity
v celkové hodnotě 125 tis. Kč.

•
•
•
•

•

Ostatní výnosy zahrnují příspěvky na odehraná představení v Sušici a
Horažďovicích ve výši 2 tis. Kč.
Od Města Klatovy jsme obdrželi 700 tis. Kč jako účelový příspěvek na
nájemné a provoz divadelní budovy, která je majetkem města.
Příspěvek zřizovatele na provoz ve výši 7.293 tis. Kč byl navýšen o dotaci
627 tis. Kč na stavební investici - výměnu oken a dveří budovy skladů.
Dotace MK ČR (53 tis. Kč) na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury byla
použita na uskutečnění praktického cvičení a proškolení personálu divadla
podle již zpracovaného Výcvikového manuálu ochrany SDS Klatovy z roku
2020.
Doplňková činnost v roce 2021, tj. propagační činnost našich partnerů a
především pronájem divadelních prostor včetně zajištění souvisejících
služeb, nám byla z důvodu vyhlášených vládních opatření umožněna až od
září 2021. V hrubém odhadu to představuje ztrátu více než 200 tisíc Kč.
V doplňkové činnosti jsme v důsledku toho dosáhli zisku pouze 57 tisíc Kč.

Stálá divadelní scéna Klatovy v roce 2021 hospodařila s celkovým ziskem
51.373,96 Kč.
Stavy fondů k 31. 12. 2021
Rezervní fond ze zlepšeného výsl. hosp.
Rezervní fond z ost. titulů
Fond odměn
Fond investic
FKSP

2158 tis. Kč
35 tis. Kč
211 tis. Kč
1443 tis. Kč
7 tis. Kč

V průběhu roku 2021 proběhla v SDS tato kontrola:
20. 10. 2021 – KÚPK – následná veřejnosprávní kontrola
Předmět kontroly:
- vnitřní kontrolní systém
- dodržování Směrnic RPK č.3/2012, č.1/2013, č.1/2014 a č.2/2016 o zadávání
veřejných zakázek s důrazem na dodržování povinnosti zveřejňovat smlouvy i
případné dodatky smluv
- dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
Kontrolované období: rok 2021 do doby zahájení kontroly
Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

3. POPULARIZACE KULTURY A VZDĚLÁVACÍ
KULTURNÍ AKTIVITY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Pandemie a z ní plynoucí omezení měla vliv i na naše činnosti vedoucí ke
vzdělávacím a kulturním aktivitám dětí a mládeže.
Uskutečněné
ZUŠ Klatovy
Post Bellum
ZUŠ Klatovy
Mottygo s.r.o., Praha
Divadelní spolek Plánice
ZUŠ Klatovy
ZUŠ Klatovy

natočení choreografií žáků tanečního oboru
závěrečná prezentace žákovského projektu "Příběhy našich sousedů"
"Nahlížení 2021" - přehlídka LDO ZUŠ Klatovy
Štístko a Poupěnka - představení pro děti
Tenor na roztrhání
Vánoční nadílka - přehlídka tanečního oboru ZUŠ Klatovy
Vánoční koleda - 9. muzikálový příběh

Neuskutečněné
ZUŠ Klatovy
Rinceori, klub irských tanců
ZUŠ Klatovy
Pošumavské sportovní sdružení okr.
Klatovy
ZUŠ Klatovy
ZUŠ Klatovy
ZUŠ Klatovy
JOHAN z.ú., Plzeň
ZUŠ Klatovy
Lejsková, Olomouc
Masarykova ZŠ Klatovy
DDM Klatovy
ZUŠ Klatovy
TJ Sokol Klatovy
Marty Dance Klatovy
Divadelní centrum z.s., Zlín
K.O.S. z.s Klatovy
Divadelní spolek Bolešiny
ZUŠ Klatovy
Tyjátr Horažďovice
High Vibes z.s., Nučice

Novoroční koncert Symfonického orchestru
Představení irských tanců a hudby
Za oponou - koncert (aréna)
Nejúspěšnější sportovec roku
Večerní Déčko
Festival "JARO 2021"
"Klatovský Tajtrlík"- oblastní festival dětských divadelních souborů
"Poezie na rynku" - regionální festival
Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance
Vzdělávací projekt pro ZŠ a MŠ "Svět kolem nás"
Školní akademie
Přehlídka kroužků DDM Klatovy
Klatovské hudební naděje - koncert
Ve víru tance - taneční show
Dance Fiesta 2021
Představení pro žáky škol v AJ
ochotnické představení
ochotnické představení
Vánoční koncert
ochotnické představení
Linka bezpečí - výchovně-motivační koncert pro žáky ZŠ

4. MEDIÁLNÍ SPOLUPRÁCE

Elektronická, tištěná a venkovní propagace Stálá divadelní scéna Klatovy –
budova
•
•

•
•
•
•

Pravidelně aktualizované webové stránky a FB profil divadla
Měsíční plakát - 200 ks formát A2 a 400 ks formát A4 - distribuce nejen v
Klatovech, ale i v širokém okolí, také v Horažďovicích a Sušici, včetně
firem a institucí
Propagace na divadle a v divadelních vitrínách – měsíční i dílčí plakáty
Výlep plakátů po městě Klatovy 14 dní před akcí - 15 výlepových ploch
Letáky se všemi druhy plakátů ve formě letáků velikosti A5 k dispozici ve
foyer divadla
Propagace zřizovatele, města Klatovy a partnerů ve foyer divadla

Tištěná, venkovní a elektronická propagace Klatovy a okolí - Plzeňský kraj
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ZAK TV – pozvánky na akce
Televizní studio FILM PRO – pozvánky, upoutávky, reportáže a
rozhovory
Klatovský deník - deníky Bohemia (pozvánky, soutěže o vstupenky,
rozhovory)
Klatovský Zpravodaj – noviny (vydává Město Klatovy)
Měsíční kulturní přehled Klatovy – (vydává MKS Klatovy)
Pět nejposlouchanějších rádií Plzeňského kraje - měsíční plakát, pozvánky
ŠumavaNet – kompletní přehled všech akcí
Redakce Rozhled – rozhovory, pozvánky
Informační centrum Klatovy – distribuce informací a letáků

5. PARTNEŘI STÁLÉ DIVADELNÍ SCÉNY

Darovací smlouvy 2021
Dárce

ze dne

Drůbežářský závod Klatovy, a.s.
K+K TECHNOLOGY a.s., Klatovy
Šumavské vodovody a kanalizace a.s., Klatovy

01.09.2021
30.09.2021
30.09.2021

účel
rozvoj kulturní činnosti
rozvoj kulturní činnosti
rozvoj kulturní činnosti

I celkový počet darovacích smluv a smluv o propagaci ovlivnila pandemie
a uzavření divadel, či omezení jejich provozu. Vzhledem k tomu, že se např.
netiskly plakáty, kde jsou umístěna loga partnerů, nemohli bychom tak dostát
svým závazkům vůči partnerům.

6. SEZNAM PRACOVNÍKŮ

Provoz divadla zajišťovali v průběhu roku 2021 kromě stálých zaměstnanců na
hlavní pracovní poměr také pracovníci na dohody o pracovní činnosti, dohody o
provedení práce a osoby spolupracující na základě smluv podle Občanského
zákoníku.

Stálí zaměstnanci pracovali ve čtyřech odděleních:
• vedení SDS Klatovy
ředitelka

Mgr. Simona Sýkorová (plný úvazek)

• ekonomické oddělení
ekonom, vedoucí

Jaroslava Prchalová (plný úvazek)

personalista, pokladní

RNDr. Milena Šeblová (úvazek 0,875)

obchodní pracovník, předprodej

Hana Havránková (úvazek 0,625)

• propagační oddělení
samostatný odb. referent, vedoucí

Miroslava Matějková (plný úvazek)

odborný referent

Milena Petrová (plný úvazek)

• technické oddělení
technik

Miroslav Trávníček (plný úvazek)

technik

Jiří Kolros (plný úvazek)

uklízečka

Anna Zlatá (úvazek 0,8125)

uklízečka

Lenka Truchlá (úvazek 0,8125)

Pracovníci na dohody o pracovní činnosti a o provedení práce v počtu šesti osob
pracovali jako uvaděčky a šatnářky. Jedna osoba na dohodu o provedení práce
má na starosti počítačovou síť v organizaci a jedna příležitostně vypomáhá při
zajištění technicky náročnějších akcích. Požární dohled PPH (preventivní
požární hlídka) při akcích SDS Klatovy máme zajištěn smluvně se Sbory
dobrovolných hasičů (SDH) nebo přímo s jednotlivými členy SDH.

Příloha a)
Stálá divadelní scéna Klatovy, příspěvková organizace
Divadelní 148, 339 01 Klatovy I, IČ: 00075094
Organizace je zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,
pod značkou Pr 755.

Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2021
Podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
změn, včetně souvisejících zákonů a předpisů, vydávám výroční zprávu o svobodném
přístupu k informacím.
I.
Podle § 18 odst. 1 písm. a)
Počet podaných žádostí o informace: 0
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
II.
Podle § 18 odst. 1 písm. b)
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: Nebylo podáno žádné odvolání proti
rozhodnutí.
III.
Podle § 18 odst. 1 písm. c)
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: Žádné rozhodnutí Stálé
divadelní scény Klatovy p.o. nebylo přezkoumáno soudem.
Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o
právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a
nákladů na právní zastoupení: Nebyly vynaloženy žádné výdaje.
IV.
Podle § 18 odst. 1 písm. d)
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní
licence: Výhradní licence nebyly poskytnuty.
V.
Podle § 18 odst. 1 písm. e)
Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení: Nebyly podány žádné stížnosti podle § 16a.
VI.
Podle § 18 odst. 1 písm. f)
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: Nebyly poskytnuty žádné další
informace.
Mgr. Simona Sýkorová
ředitelka
Stálá divadelní scéna Klatovy

Příloha b)

Příloha c)
Výměna oken - budova skladu

Zadní schodiště – pokládka koberce

Rekonstrukce šatny č. 6 na víceúčelovou zasedací místnost

Herecké šatny – výměna podlahové krytiny

Příloha d)

Technické vybavení – Stálá divadlení scéna Klatovy
Hlavní opona, elektrické ovládání z inspice, z jeviště i ze zvukové a osvětlovací kabiny,
půlící horizont, elektrické ovládání z jeviště,
vykrývací opona, ručně na tahu, 2,5m od hlavní opony

Tahy: 21ks – nosnost 160kg

Světla (scénické osvětlení):

Pult ETC Eos Series Element 2 Console 1K
Dimmery Novalighting 2000, 60ks
z hlediště vpředu
jeviště portály

18x FHR 1000W
8x FHR 1000W

jeviště halogenová rampa 15x 500W
tři kanály, plošná bílá, červená a modrá
jeviště halogenová rampa 12x 500W
bílá
jeviště lávky 16x FHR 1000W
jeviště 4x regulovaná zásuvka, na balkoně 2x regulovaná zásuvka pro bodová vodící světla
2ks bodových vodících světel,
2ks LED hlavy ROBE Robin Spikie
4ks LED Infinity iW 1915 Pixel
Propojení 2 x DMX mezi jevištěm a hledištěm, možnost řízení externích světel

Elektroinstalace:
jeviště 8x zásuvka 230V, 2x zásuvka 3x400V/32A (proudový chránič 30mA), 1x zásuvka
3x400V/63A, 2x zásuvka 230V na stejném okruhu jako zvuk z kabiny.

Zvuk:
Mixážní pult Behringer X32

pevná instalace, stageboxy na jevišti 20x in, 8x aux, 2x master out., možnost ovládání
tabletem přes wi-fi.
Repro, pevná intalace:
4x Mackie SRM 550,
2x subbass Mackie Thump 18S, 800W,
2x stabilní odposlech D.A.S 100W,
2x mobilní odposlech Torque stage monitor TM100,
2x mobilní odposlech Torque třípásmové 250W pasiv.
4x mobilní odposlech Mackie SRM 550
Mikrofony:
6x Samson Q7x
2x Shure SM58 wireless
2x Shure mikroport
2x Audix mikroport AP42 BP A
2x Senheiser EW300 G3 ( transmitter 2x hand, nebo 2x port )
2x Senheiser G4 ( transmitter 2x hand )
2x Audix AP42 dual (4x port)
4x Shure Betagreen BG 1.0
2x AKG Perception 170 ( kapacitní )
2x Behringer B2 ( kapacitní )
3x pasivní Di-box ART Dual direct
Přehrávače:
1x dvojitý CD, SD a Flash přehrávač
2x minidisk
1x notebook HP
Videotechnika:
projektor BENQ MH680
projekční plátno 4 : 3 šířka 2,5m
projekční plátno 16: 9 šířka 4 m
DVD přehrávač Hyundai DV5H 935

Rozměry jeviště:

Pro klubová představení:
mix Behringer X Air 16
2x Mackie 350
1x Mackie 350 ( odposlech)
4 x FHR 500W
2 x halogen 1000W
dimmery FTL - AD121
piáno typové řady upright piano P 125 G1, černá

Pro klavíristy je k dispozici nové koncertní křídlo Bechstein.

Při transportu rekvizit a kulis je možno využít nákladovou rampu (vede přímo na jeviště)
v Divadelní ulici ( vjezd do ulice je z náměstí Míru ).
Pro práci osvětlovače a zvukaře je k dispozici kabina v prostředku zadní stěny hlediště s
prostorným, otevřeným průhledem pro přímou kontrolu zvuku.

http://www.divadlo.klatovynet.cz/sds/
Technici:
Miroslav Trávníček - +420 773 900 783
+420 721 733 354
Jiří Kolros

- +420 773 900 534

technik@divadloklatovy.cz
GPS: 49.3952875N, 13.2920992E

Technické vybavení - Sokolovna Sušice
Rozměry:
jeviště - šířka
jeviště - hloubka
opona (ruční ovládání)
port. zeď před oponou
výška od podlahy

−
−
−
−

10 m
11,5 m
3,5 m (horní poloha)
5 m (výška)
1,25m

Tahy:
celkem volných 6ks – horní úvrať 9m
Světla:
sál

4 x 1000W
2 x 500W

portály

2 x 1000W
2 x 500W

lávky přední 4 x 500W
2 x 1000W
lávky zadní

2 x 1000W
3 x 400W
1 x 1000W

ovládání světel Strand Lighting 200
Zvuk:
pevná instalace 4 x LEM 800W
mix Yamaha MG 124, přehrávač CD, SD a Flash,
mobilní monitory 2 x Mackie SRM 450 V2
Ostatní:
zadní vchod, nakládací rampa a krátké schodiště na jeviště.
velká a malá šatna, zrcadla
zvuk a světla v hledišti na stolku vpravo hned pod jevištěm
odnímatelné schody z hlediště na jeviště
http://www.kulturasusice.cz/cz/sokolovna/article/3/prostory-kd-sokolovnasusice.html

Technické vybavení - Kulturní dům Horažďovice
Rozměry:
jeviště
−
−
−
−

hloubka
šířka
výška
výška podia

8m
7m
6m
1,15m

Tahy: 7ks

Světla:
sál
portály
most

7 x 1000W
6 x 1000W
7 x 1000W

ovládání světel Strand Lighting 200 24/48
Zvuk:
pevná instalace 2 x 150W (pasivní
dvoupásmovky)
mix Behringer Eurorack MX802
přehrávač CD
párový kabel do zvukové a osvětlovací kabiny 4 x in, 2 x master out.
Ostatní:
zvuková a osvětlovací kabina v patře, přímá viditelnost na jeviště, částečně zasklený,
variabilně otevíratelný průhled, možnost přímé kontroly zvuku v sále
poměrně vysoká nakládací rampa, vstup z rampy přímo na jeviště
dvoje neodnímatelné schody z jeviště do hlediště
nově zrekonstruované šatny a zázemí
ručně ovládaná opona

http://www.kulturnistrediskohd.cz/

Příloha e)
Divadlo – velký sál

Velký sál – pohled z jeviště

Foyer

Vstupní hala s pokladnou

Divadelní klub – malý sál

Divadelní předplatné – sezóna 2021/2022

Nabídka představení pro školy – 2021/2022

Plakáty

Představení

