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Představení střediska
Provozovatelem Městského kulturního a informačního střediska (dále MěKIS) je město Kašperské
Hory. V organizační struktuře je MěKIS začleněno jako organizační složka města.
Kancelář MěKIS je situována v centru města, hned na hlavním náměstí v přízemí historické budovy
radnice. Provoz MěKIS je zajištěn celoročně, dle potřeb jednotlivých turistických období. MěKIS
je členem Asociace turistických informačních center ČR (A.T.I.C. ČR) a vlastní certifikát klasifikační
třídy B. Od roku 2014 prochází v letní turistické sezoně kontrolou formou „Mystery Shoppingu“.

Cíle provozování střediska
MěKIS se profiluje jako poskytovatel služeb cestovního ruchu a společensko-kulturního dění ve
městě. Svou činností se tedy zaměřuje na rezidenty (občany města), české turisty a na zahraniční
návštěvníky.
Mezi dlouhodobé cíle patří neustálé zvyšování kvality péče o zákazníka při komunikaci přímo
v kanceláři MěKIS (kvalitní a aktuální informace, dostatek tiskových materiálů, příjemné
vystupování personálu, apod.), tak i nárůst počtů spokojených návštěvníků kulturních akcí
pořádaných MěKIS a poskytování turistických služeb. Snahou je již zavedené aktivity udržet,
rozšířit mezi širší oblast veřejnosti a průběžně aktualizovat jejich obsah dle aktuálních novinek a
trendů.
Úsilí klademe i na externí propagaci turistické destinace, která by udržela stoupající nárůst
návštěvnosti destinace.

Činnost v roce 2015
Pro rok 2015 nebyl na začátku roku oficiálně představen plán činností. Interně však aktivity
stanoveny byly. Tyto aktivity byly zahrnuty do rozpočtu MěKIS a dotazy zodpovězeny na jednání
zastupitelstva města při schvalování rozpočtu pro rok 2015. Kulturní aktivity byly také
představeny členům kulturní komise.

Personální obsazení
Stejně jako v loňských letech jsou na MěKIS trvale zaměstnány dvě pracovnice Ing. Veronika
Rosecká a Lucie Valentová.
Obměna nastala u zajištění brigádnického provozu, kdy se navýšila kapacita dočasného personálu
o jednu osobu. Brigádnická síla zajišťovala provoz o víkendech od dubna do října. Letní provoz
MěKIS v pracovních dnech, od července do ½ září, zajišťovaly kromě stálých pracovníků dvě
brigádnice - oproti roku 2014, kdy na letní provoz byla pouze jedna brigádnická síla. Díky velkému
nárůstu návštěvníků města byly tyto dvě síly plně využity. Další novinkou bylo ponechání jedné
brigádnice na MěKIS až do prosince 2015.
Organizačně pod MěKIS spadá také: kronikář, dvě knihovnice, promítač v kině, roznáška
Kašperskohorského zpravodaje (roznos pouze po K. Horách, roznos mimo zajišťuje Česká pošta).
Pro komentované prohlídky města bylo využito tří brigádníků, kteří zajistili chod prohlídek od
července do září 2015, některé termíny hlavní turistické sezony a prohlídky mimo hlavní sezonu
zajištovala vedoucí MěKIS, termíny vánočních prohlídek městem zajistil v roce 2015 brigádník.
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Cestovní ruch
| Uskutečněné aktivity za rok 2015



Komentované prohlídky – zaktualizován text komentovaných prohlídek města. Zavedeny
pravidelně v červenci a srpnu prohlídky v německém jazyce. Uskutečněn 2. ročník vánočních
nočních prohlídek města. Za rok 2015 se uskutečnilo celkem 34 českých, 4 německé a
4 vánoční prohlídky, kterých se zúčastnilo celkem 882 osob. (Podrobné informace v části
Komentované prohlídky a Návštěvnost.)



Ediční činnost – ve spolupráci s Plzeňským krajem se vytvořily dvě video trasy po stopách
seriálu Policie Modrava, následně vzniknul i tematický letáček. Proběhla aktualizace a grafická
úprava u prospektu Ubytování a stravování. Uskutečněn dotisk materiálů Průvodce městem
a Naučné stezky a vycházkové okruhy v okolí K. Hor v českých mutacích. (Podrobné informace
v části CI – Ediční činnost.)




Webové stránky města a turistické destinace



Veletrhy cestovního ruchu – vedoucí pracovník MěKIS reprezentoval turistickou lokalitu na
veletrhu ITEP v Plzni ve dnech 24. – 26. 9. 2015, který se konal tradičně v hale Lokomotiva.



Účast na setkání informačních center Šumavy pořádané RRAŠ ve spolupráci s NP Šumava
dne 2. 12. 2015 – účast stálých pracovnic MěKIS a brigádnice. Představení činnosti RRAŠ,
informace o novém webu běžeckých tras www.bilastopa.cz, zástupci NPŠ představili
jednotlivé činnosti IS a SEV NP Šumava – průvodci divočinou, přednášky, aj. Zástupci
pozvaných informačních středisek informovali o své činnosti a novinkách na zimní sezonu.



Školení TIC v rámci asociace A.T.I.C. ČR v Dobřanech dne 16. 12. 2015 – účast vedoucí
MěKIS společně s brigádnicí TIC. Přednášející: Ing. Radka Žáková – téma cykloturistika; Mgr.
Jiří Senohrábek – téma tvorba propagačních tiskovin, Mgr. Monika Bechná – shrnutí aktivit
Plzeň 2015.



Zviditelnění MěKIS – instalace nových nálepek se zeleným logem TIC na okna kanceláře
MěKIS, instalace provozní doby MěKIS na venkovní okno kanceláře (viditelné i v příp. uzavření
budovy radnice).



Úschovna kol – v přízemí budovy Bílé Růže, byl vytvořen prostor pro krytou úschovnu kol.
Provoz zajišťoval MěKIS. Jednalo se o službu pro návštěvníky zdarma.

Věcné dary – pro prezentační činnost MěKIS byla vytvořena nová řada dárkových předmětů,
jehož součástí jsou fotografické leporelo, blok A5 a propiska, vše s využitím jednotného
grafického vzhledu, s logem města; blok a propiska s odkazem na nové webové stránky města
(grafický náhled bloku v příloze č. 1).

| Neuskutečněné aktivity plánované v činnosti MěKIS na rok 2015



Zpřístupnění radničních šatlav – nutno dořešit skladovací prostory na kliprámy, infopanely,
a další předměty skladované v přízemí šatlav.



½ Webové stránky města a turistické destinace – stále se pracuje na grafice, administraci a
plnění webu.



Hrací karta + širší spolupráce s muzei – z důvodů kvalitní přípravy a spuštění od začátku
sezony přesunuto na r. 2016.



Rozšíření služeb pro cyklisty – v r. 2015 vytvořena úschovna kol, přesunut vstup do projektu
Cyklisté vítáni na r. 2016, společně s vytvořením širšího zázemí pro cyklisty (stojany na kola)
ve spolupráci s městskými architekty p. Hájkem a p. Vávrou.
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| Corporate identity – Ediční činnost, webové stránky města a propagační fotografie
| Ediční činnost
Díky nabídce spolupráce pí Šnebergerové (Oddělení cestovního ruchu, KÚ Plzeň) vznikla
cykloturistická mapa K. Hor a okolí s názvem Policie Modrava – po stopách oblíbeného televizního
seriálu (náklad pro MěKIS 6 000 ks). Vzniklý leták navazoval na tvorbu videotras, ve spolupráci
s portálem turistika.cz. MěKIS s p. Kintzlem se podílelo na vytyčení okruhů a poskytnutí textových
podkladů pro webovou i tiskovou podobu. Financování zajistil Plzeňský kraj. (Náhled úvodní
strany letáčku v příloze č. 2.)
Jednotnou grafickou podobu s novou řadou informačních materiálů dle Corporate identity získal
leták Ubytování a stravování, který nabízí celkový přehled evidovaných ubytovatelů a možností
stravování v Kašperských Horách. Prospekt je velikosti papíru A4 složený do DL a obsahuje českou,
německou a anglickou mutaci. Grafické práce provedla vedoucí MěKIS, tisk zajištěn přímo na
MěKIS. (Grafické zpracování úvodní strany materiálu v příloze č. 3.)
Dále byl proveden dotisk materiálů v české mutaci: Průvodce městem (celkový náklad 10 000 ks)
a Naučné stezky a vycházkové okruhy v okolí K. Hor (celkový náklad 5 000 ks).

| Webové stránky města
Od jara 2015 se po celý rok pracovalo na tvorbě nových webových stránek města. MěKIS
spolupracovalo s panem Václavem Černým, který koordinoval celý projekt vzniku nového webu a
panem Petrem Kononovem. MěKIS přednesla požadavky na strukturu a funkce, které byly
zpracovány již v roce 2014 společně s Ing. Janou Švejdovou. V průběhu roku MěKIS průběžně
připomínkovalo tvorbu webových stránek na společných schůzkách, příp. konzultacemi přes
webové rozhraní – Trello, Google. Spuštění webových stránek do konce roku 2015 nebylo
uskutečněno.

| Propagační fotografie
V roce 2015 jsme nechali vytvořit balíčky reportážních fotografií z Poutních slavností Panny Marie
Sněžné a zářijových slavností města. Fotografie byly a budou využity pro prezentaci na webových
stránkách, v tiskových materiálech ad. Tvorba a úprava fotografií: poutních slavností Jan Shinko
ve spolupráci s Alešem Motejlem a městské slavnosti Vladislav Hošek.

Komentované prohlídky
Městské kulturní a informační středisko v roce 2015 zajistilo již 3. ročník komentovaných
prohlídek města. Komentované prohlídky, které se konají od července do září, byly rozšířeny o
dva termíny prohlídek na velikonoce, dva termíny v květnu (prodloužené víkendy) a o sobotní
termíny v červnu. Celkem se jednalo o nárůst 8 termínů.
Odměny průvodcům a odvod tržeb jsou evidovány pod Hospodářskou činností.
Komentované prohlídky s průvodcem se těší stále velké oblibě návštěvníků města. Podrobné
statistiky naleznete v kapitole Návštěvnost.
Průvodcovský okruh začínal ve výstavní síni budovy radnice, procházel radničním podzemím do
atria ke klasicistnímu křídlu radnice. Dále skupina navštívila pivovarskou jeskyni v Parkhotelu
Kašperské Hory, pokračovalo se do kostela sv. Markéty a kolem kašny na náměstí přes ulici
Bohdana Týbla k úpravně zlaté rudy, kde okruh končil.
Německé prohlídky byly nastaveny na pravidelný termín v červenci a srpnu, každé úterý
odpoledne. Zájem o tyto prohlídky nebyl velký, uskutečnili se pouze 4 termíny z 8 s minimální
kapacitou. Volné termíny byly využity pro české zájemce, kteří se nevešli do dopolední prohlídky.
Novinkou sezony 2015 bylo otevření muzea Brána Nebes Římskokatolickou farností Kašperské
Hory v kostele sv. Mikuláše. MěKIS se podílelo na propagaci muzea a komentovaných prohlídek.
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| Vánoční noční prohlídky města
Druhý ročník Vánočních nočních prohlídek města, byl kapacitně obsazen hned první den konání
tj. 28. 12. V druhé polovině prosince byly uskutečněny čtyři termíny komentovaných prohlídek
města s vánoční tématikou od 28. do 31. 12. 2015. Původní kapacita prohlídek – 25 osob byla od
druhého dne navýšena až na 36 osob.
Celkově navštívilo tyto prohlídky 129 osob. Délka prohlídky trvala necelou hodinku, začínalo se u
pražírny kávy Rósta kafé v Dlouhé ulici, dále se přešlo se skupinkou k rozsvícené kašně na náměstí.
Prohlídka byla zakončena na radnici ve výstavní síni u kašperskohorského betléma.
Oproti prvnímu ročníku jsme navýšily počet prohlídek dvojnásobně z původních 2 na 4 prohlídky.
Z hlediska velkého zájmu z řad návštěvníků, plánujeme pro rok 2016 termínové navýšení
prohlídek.

Návštěvnost
| Návštěvníci na MěKIS
MěKIS za rok 2015 navštívilo celkem 30 203 návštěvníků (2 219 místních obyvatel, 26 494 českých
a 1 490 zahraničních turistů). Podrobná měsíční statistika za rok 2015 je uvedena v příloze č. 4.
V poměru s rokem 2014 se jedná o 45% navýšení. Tento ukazatel nám jasně ukazuje permanentně
vzrůstající zájem návštěvníků o služby Turistického informačního centra, ať se jedná o poskytnutí
rad, turistických prospektů, prodej map a suvenýrů nebo rozšířené služby komentovaných
prohlídek města.
Následující tabulka zachycuje vývoj návštěvnosti od roku 2011.

| Tab.: Vývoj návštěvnosti na MěKIS v letech 2011 - 2015
Roky
Návštěvnost (počet osob)

2011

2012

2013

2014

2015

8 523 os.

12 786 os.

18 235 os.

20 809 os.

30 203 os.

100 %

+ 49,96 %

+ 113,88 %

+ 144,07 %

+ 254,37 %

Nárůst (procenta)

| Počet otevíracích dnů
Celkem otevřeno dnů od 1. 1. do 31. 12. 2015:
Z toho soboty, neděle a svátky:

318 dní
65 dní

| Návštěvnost komentovaných prohlídek
Komentované prohlídky města v roce 2015 navštívilo celkem 882 osob (v r. 2014 to bylo
611 osob). Důvody nárůstu o 44 % byly termínové rozšíření, příliv návštěvníků do regionu a větší
povědomí o aktivitě. Letní prohlídky města konané od června do září navštívilo 646 osob.
Průměrná celoroční návštěvnost činila 21 osob na prohlídku města. V říjnu jsme zprostředkovali
prohlídku pro zájezd v počtu 36 osob.
Vánoční prohlídky města se uskutečnily ve čtyřech termínech, návštěvnost činila 129 osob
(v r. 2014 se jednalo o 56 osob). Komentované prohlídky mimo brigádníků zajišťovala vedoucí
MěKIS.

Kulturní činnost
Programovou nabídku kulturních akcí v Kašperských Horách, jejímž pořadatelem je MěKIS,
zajišťuje kulturní referentka Lucie Valentová ve spolupráci s ostatními pracovnicemi MěKIS.
MěKIS také často vystupuje jako spolupořadatel ostatních akcí. Mezi další pořadatele kulturních
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aktivit v Kašperských Horách patří Římskokatolická farnost Kašperské Hory, zastoupená T. V.
Zavrelem, Helena Pekárková, Eva Kovaříková, dále Šumavský kulturní spolek, IS a SEV NP Šumava,
kavárna Nebespán, z mladších spolek Culture Reunion, p. Snopek, p. Vrhel, nově v letošním roce
i Filip Kortus ad.
MěKIS zajišťuje tvorbu celoročního kalendáře akcí, který je pravidelně aktualizován a vyvěšen na
webu MěKIS – www.sumava.net/ickhory. Ten se dále využívá pro uveřejnění akcí na kulturních a
turistických portálech, např. šumavanet.cz, turisturaj.cz, kudyznudy.cz, na facebooku, v místních
i lokálních novinách, také je rozesílán pomocí newsletterů.

| Akce konané MěKIS v roce 2015



6. 2. - Divadlo Tři vlasy dědy Vševěda

Divadelní pohádka pro malé i velké v podání divadelního spolku z Hartmanic. Návštěvnost celkem
45 osob.



7. 2. - Maškarní karneval pro děti

Akce převážně pro místní děti plná soutěží, písní, modelování balonků a nechyběla ani volba miss
maska. V letošním roce proběhla i malá tombola pro rodiče. Návštěvnost 75 dětí, 97 dospělých.



27. 3. - Noc s Andersenem

Akce městské knihovny pro děti ze ZŠ a MŠ Kašperské Hory. Pro děti byl opět připraven bohatý
program za pomoci skautů a hasičů. Návštěvnost 50 dětí (příprava akce 20 dobrovolníků).



26. 3. - Velikonoční tvořivé dílny s promítáním pohádek

Tvořivé dílny pro děti i rodiče na velikonoční téma. Návštěvníci si mohli vyzkoušet celkem
5 dílniček a po jejich splnění, dostali sladkou odměnu. Nechybělo ani promítání klasických českých
pohádek. Návštěvnost 40 tvořivých dětí a cca 50 ostatních.



5. 4. - Velikonoční Kašperské Hory
Akce pro širokou veřejnost spojená se staročeskými a farmářskými trhy, soutěží o upečení
nejlepšího velikonočního mazance, divadélek pro děti a hudebních vystoupení. Na závěr koncert
skupiny Nezmaři. Vzhledem k nepříznivému počasí, byla akce přesunuta do kina. Návštěvnost cca
1500 osob.



17. 4. - Zájezd na muzikál Mýdlový princ
Zájezd na muzikál do divadla Broadway v Praze. Návštěvnost 47 osob.



27. 4. - Zhůří 1945 – rekonstrukce historické bitvy při 70. výroční oslav konce 2. sv. války
V prostorách aleje na Tuškov proběhla rekonstrukce historické bitvy doplněná i přeletem
historického letadla. Návštěvnost cca 600 osob.



1. 5. - Koncert skupiny Greenhorns s Honzou Vyčítalem
Koncert probíhal v místním kině. O velice příjemnou dvouhodinovou atmosféru se nám postarala
skupina Greenhorns s Honzou Vyčítalem. Návštěvnost 128 osob.



6. 5. - Pietní akt - Oslavy osvobození
Tradiční připomenutí osvobození města americkou armádou, krátkodobá výstava ozbrojených
vozidel, proslovy vedení města a zástupce Americké ambasády. Akce převážně pro místní občany
a okolní obce, ZŠ. Návštěvnost cca 100 osob.



30. 5. - Den dětí
Akce převážně pro místní děti. Spolupráce s místními organizacemi Klub Jonáš, Králováci, Oddíl
mladých myslivců, KČT, TJ – cyklistický oddíl, SDH Kašperské Hory, Skauti, MěKIS, Policie ČR.
V letošním roce v prostorách vedle DPS, kde na děti čekaly různé úkoly a v případě, že všechny
splnily, čekala je odměna. Návštěvnost 65 soutěžících, cca 60 rodičů a ostatních dětí.



30. 5. – Divadlo Muž sedmi sester
Žihobecké ochotnické divadlo J. K. Tyla předvedlo v místním kině erotickou grotesku s názvem
Muž sedmi sester. Návštěvnost 42 osob.
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19. – 20. 6. - Den hudby
V pátek začaly oslavy dne hudby hudební divadelní komedií Nebe na zemi. Návštěvnost 63 osob.
Akce pro širokou veřejnost vztahující se k Evropskému dni hudby. Vystoupilo zde 9 kapel různých
hudebních žánrů, doplněno tanečním vystoupením místní taneční skupiny. Venkovní akce,
bohužel nepřízeň počasí. Návštěvnost cca 700 osob.



9. – 12. 7. - Kinematograf bratří Čadíků

Letní kino přímo na náměstí. V roce 2015 k nám zavítal Kinematograf bratří Čadíků a promítl nám
4 české filmy. Návštěvnost cca 300 osob.



17. 7. - Kočovné divadlo Fraška o Dušanově duši

Krásné představení v podání Kočovného divadla jsme měli možnost shlédnout přímo na náměstí.
Frašku o Dušanově duši předvedli herci 2x, jednou v odpoledních hodinách a jednou ve večerních
hodinách. A i přes velmi teplé letní dny byla návštěvnost kolem 100 osob na každé představení.



1. – 2. 8. - Kašperskohorská pouť

Pouť je spojením církevních i světských oslav, doplněný staročeským jarmarkem na náměstí,
hudebním folkovým odpolednem, koncerty duchovních písní, městskou zábavou a nedělním
srazem harmonikářů. Na této akci se podílí několik pořadatelů Farnost K. Hory, o. s. Keltská stopa,
ŠKS, MěKIS aj. Návštěvnost venkovních aktivit cca 2 000 osob.



3. 9. - Den s vojáky a integrovanými složkami
Akce především pro místní děti a občany města uspořádaný Dětským domovem ve spolupráci
s MěKIS. V akci zastoupeny složky Policie ČR, Sbor dobrovolných hasičů, Záchranné složky NP
Šumava. Návštěvnost cca 200 osob.



11. – 12. 9. - Šumavské Kašperské Hory
Městské slavnosti v letošním roce na téma Jan Lucemburský. Dvoudenní program plný divadel,
šermířského vystoupení, tanečnic, hudebního vystoupení a nechyběl ani turnaj, kterému
předcházel průvod. Náměstí se vrátilo do doby Jana Lucemburského a byly zde k vidění dobové
stánky s řemesly, rýžování zlata. Venkovní akce, v letošním roce nám přálo počasí. Návštěvnost
cca 3 000 osob.



17. 10. – Divadlo Ach ta něha našich dam

Ochotnický spolek, Divadlo z Pošumaví předvedlo v místním kině francouzskou situační komedii
o třech ženách. Návštěvnost 40 osob.



29. 11. - Úsměvy Iva Šmoldase s písničkami Pepy Štrosse
Scénárista, překladatel, spisovatel, glosátor Ivo Šmoldas zavítal do Kašperských Hor a svým
vtipným vyprávěním zpříjemnil předvánoční shon. Návštěvnost 147 osob.



29. 11. - Vánoční Kašperské Hory – první adventní neděle
Tradiční akce na první adventní neděli spojená s malými předvánočními trhy a rozsvícením
vánočního stromu a zvonkovým průvodem. V letošním roce opět na náměstí, ale bohužel
k nepřízni počasí dorazilo málo stánkařů. V příštím roce přesuneme trhy zpět do místního kina.
Rozsvícení vánočního stromu za doprovodu hudební skupiny Druhý pokus. Návštěvnost 350 osob.



5. 12. - Vánoční tvořivé dílny
Vánoční tvořivé dílny probíhaly v Horském klubu. Bylo připraveno 5 dílniček. Bohužel účast byla
nízká 20 osob a cca 30 ostatních osob.



13. 12. - Pokračování Kašperskohorského betlému, spojené s vernisážemi výstav Obrazy p.
Bisingera a Retro kočárky
V letošním roce jsme se opět mohli potěšit dalšími novými postavičkami v betlémě. Současně
probíhala i vernisáž dvou krásných výstav. Návštěvnost cca 60 osob.



20. 12. - Vánoční koncert
I přes velmi teplé počasí, navodilo Volné sdružení Horažďovických zpěváků a muzikantů vánoční
atmosféru v Horském klubu. Návštěvnost 80 osob.
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| Výstavy ve výstavní síni na radnici



Leden – březen: Netradiční panenky
Výstava panenek Barbie a My Scene v háčkovaných kostýmech.



Duben: prostory mimo provoz
Proběhla rekonstrukce výstavních prostor a montáž nového závěsného systému.



Duben – červen: „Konec špatných časů…“
Výstava místních občanů k výročí 70. let od konce 2. sv. války. Na výstavě bylo možno shlédnout
různé zajímavé exponáty jako např. potravinové lístky, peníze, oděvy, zbraně, ale například i
dopisy z tohoto období. Autoři výstav Ladislav Hadrava, Petr Málek st., MěKIS. Vernisáž výstavy
proběhla dne 26. 4.



Červen – červenec: Výstava k 20. výročí návštěvy Václava Havla v Kašperských Horách
Výstava fotografií z návštěvy Václava Havla před 20 lety. Autoři Emil Kintzl a MěKIS.



Srpen – září: Výstava Josef Sodomka v Kašperských Horách a výstava LIAZ.
Výstava patřila Josefu Sodomkovi – známému českému karosáři, který vystudoval významnou
Dřevařskou školu v Kašperských Horách. Větší část výstavy byla zaměřena na historii společnosti
Liaz z Mnichova Hradiště, ve které p. Sodomka také pracoval, formou fotografií, dokumentů a
exponátů. Autoři výstavy: Karel Václavík, Jan Rosecký ve spolupráci s pracovníky MěKIS Kašperské
Hory. Vernisáž výstavy proběhla 2. 8.



Říjen – listopad: Sportem ku zdraví a krásám krajiny

Výstava amatérských fotografií šumavské milovnice Kateřiny Kumble.



Prosinec: Historie a tradice v obrázcích Bohuslava Bisingera a Výstava retro kočárků
Ve výstavních prostorách probíhali současně dvě výstavy – malovaných obrazů pana Bohuslava
Bisingera a soubor retro kočárků ze sbírek paní Markéty Kubové. Vernisáž proběhla 13. 12.

Kino
Kino Kašperské Hory promítalo v roce 2015 nepravidelně. Začali jsme s promítáním o jarních
prázdninách, kdy každý týden byly promítány převážně pohádky. Dále bylo promítání v letních
měsících. Vzhledem k tomu, že bylo spousty ostatních kulturních akcí, nebylo již možno
organizačně zajistit více promítání v kině.
Kino celkem promítlo pro veřejnost 14 filmů s návštěvností celkem 471 osob. V kině proběhly
v roce 2015 divadelní představení, besedy a také došlo k soukromým pronájmům celých prostor.
Kromě prázdnin využíval kino Dětský ochotnický spolek při ZŠ Kašperské Hory. Ve vestibulu kina
proběhla do července do srpna výstava dětských prací ze ZŠ Hartmanice. V letních měsících slouží
toalety městského kina také jako placené veřejné toalety.

Knihovna
Referent kultury se také stará o provoz knihovny, zajištění personálu knihovny, správu
a aktualizaci databáze, evidenci knih, měsíční odvod tržeb (poplatky čtenářů, upomínky), roční
výkazy, revizi knih.
V roce 2015 eviduje Městská knihovna 94 aktivních čtenářů, z toho nově registrovaných 14 osob.
Celkem bylo 4 015 výpůjček, z toho 3 409 knih a 606 časopisů.
Knihovna obdržela od anonymního dárce finanční příspěvek 30 000 Kč, řada dalších čtenářů
darovalo naší knihovně řadu knih.
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Plán měřitelných výkonů v kulturní činnosti
Za rok 2015 MěKIS uskutečnilo celkem 23 kulturních akcí.
Z toho u 7 akcí se vybíralo vstupné, z 5 akcí vybrané vstupné šlo na honorář účinkujícím, výtěžek
1 akce byl dán na dobročinné účely konta Bariéry (Kinematograf bratří Čadíků), 11 akcí bylo
organizováno zdarma bez vstupného.

| Tab.: Přehled zaměření kulturních aktivit v roce 2014 a 2015 (udáno v počtu akcí)
Zaměření akce

Rok 2014

Rok 2015

5

4

1

1

Městské slavnosti 3

1

1

Tematické akce – celodenní 4

3

3

Akce pro děti a mládež 5

7

11

Filmová představení 6

18

14 + 4

Výstavy

7

6

1

5

7

6

Trhy 1
Festivalové akce

2

Divadelní představení
Ostatní

7

1

Trhy – velikonoční, pouťové, při slavnostech města, vánoční
Den hudby
3 Šumavské Kašperské Hory
4 Velikonoční K. Hory, Rekonstrukce historické bitvy, Poutní slavnosti, Vánoční K. Hory
5 Maškarní karneval, Noc s Andersenem, divadlo 3x, Velikonoční KH, tvořivé dílny 2x, Den dětí, Den s vojáky,
Šumavské KH
6 14 promítání v městském kině, 4 promítání v letním kině – Kinematograf bří Čadíků
7 Zájezd na muzikál, pietní akta, koncert Greenhorns, Úsměvy Ivo Šmoldase, pokračování betlému, vánoční
koncert
2

Propagace
| Formy propagace



2media s. r. o. – v roce 2015 město Kašperské Hory navázalo spolupráci s pražskou mediální
agenturou 2 Media (www.2media.cz). Jedná se o placenou službu. (Spolupráce s 2 Media
popsána podrobněji na str. 11)



Vlastní výlepy, roznášky – po okolí - výlepy na výlepová místa zdarma, roznos do TIC,
restauračních a ubytovacích objektů: Šumava (Javorník, Stachy, Vimperk, Zadov, Horská
Kvilda, Kvilda, Modrava, Srní, Prášily, Železná Ruda, Hartmanice…), Klatovsko, Strakonicko
(Nezdice, Žihobce, Strakonice, Horažďovice, Klatovy, Sušice, Běšiny, Velhartice, Petrovice u
Sušice…).



Placené výlepy – na plakátovacích válcích zajištění přes firmy Rengl s. r. o. výlepy Sušice,
Strakonice a Prachatice. Výlep v Horažďovicích zajišťuje Kulturní středisko Horažďovice,
stejně tak, v Klatovech je to Městské kulturní středisko a ve Vimperku taktéž Městské kulturní
středisko.



Tiskové zprávy v novinách – Kašperskohorský zpravodaj, Sušické noviny, Klatovský deník,
Doma na Šumavě, Šumavský výletník, Vítaný host.



youtube.com – v roce 2015 vytvořila brigádnice TIC upoutávku na městské slavnosti
Šumavské Kašperské Hory – o historii Kašperských Hor, ta je umístěna v prohlížeči
youtube.com, odkaz byl rozesílán newslettry, umístěn na webu MěKIS a Facebooku MěKIS.
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| 2 media s. r. o.
Agentura 2media zajišťuje mediální servis městu Kašperské Hory a hradu Kašperku od jara 2015.
Jedná se o placenou službu, která je financována z poloviny v rozpočtu MěKIS – položka cestovní
ruch a z druhé poloviny v Hospodářské činnost hradu Kašperku.
Pracovníci MěKIS zasílají zpracované tiskové zprávy pracovníkům agentury, ti je nadále distribuují
mezi publicisty a další tisková média.
Přehled výstupů: monitoring scanů tištěných médií, výstupy z databáze ANOPRESS (dodavatel
profesionálního monitoringu médií) a přehled odkazů na webové portály jsou uvedeny v příloze
č. 5 a 6, 7 v samostatných souborech přiložené k výroční zprávě. V příloze č. 5 a 6 jsou uvedeny
pouze odkazy na zprávy o Kašperských Horách. V některých případech v uveřejnění zprávy, se
může jednat o společnou propagaci jak ze strany 2media, tak současně ze strany pracovníků
MěKIS, kteří především regionální média oslovovali i napřímo a příp. informace komunikovali také
telefonicky, nebo formou rozhovorů přímo na místě akce (např. Klatovský deník – p. Kojan, Český
rozhlas Plzeň – p. Milota ad.).

Prodej upomínkových předmětů a turistických materiálů
Městské kulturní a informační středisko nadále poskytuje prodej suvenýrů, map, pohledů a
dalších upomínkových předmětů. Suvenýry se vztahují především k pošumavskému tématu a
k propagaci Kašperských Hor a hradu Kašperku.
Nově v roce 2015 vzniklo fotografické leporelo Kašperských Hor od fotografa Aleše Motejla. Dále
jsme sortiment rozšířili o prodej sběratelských magnetů ve tvaru puzzle, zlatých mincí „Pamětník“
a turistických nálepek. Oblíbeným artiklem se stala turistická mapa na šátku v měřítku 1:50. Na
podzim jsme do prodeje zařadili i plyšová zvířátka ze Šumavy.
Doplňkové placené služby jako využití veřejného počítače s internetem nebo kopírovací služby
jsou stále v nabídce.
Měsíčně se provádí inventury zboží na skladě a v komisním prodeji. Součástí inventur je i evidence
využití internetu a kopírovací služby.
Ke konci roku 2015 byl pořízen obchodní systém Cézar, který zjednoduší skladovou evidenci a
zajistí každodenní kontrolu tržeb v evidenci MěKIS.
Celkové příjmy za prodej zboží a služeb činily za rok 2015 částku 843 489,00 Kč.

Vydávání periodického tisku
V prosinci 2014 bylo vypsáno výběrové řízení na nového redaktora. Od roku 2015 se
Kašperskohorský zpravodaj stal měsíčníkem s novou redaktorkou Mgr. Zdeňkou Ánandí
Barfussovou.
Pí Zdeňka Ánandí Barfussová jako zodpovědný redaktor zpracovala a vydala 12 čísel zpravodaje
v průměrném nákladu 950 ks. Z toho jedno číslo se podařilo vytvořit přímo se zaměřením na
turisty města.
Noviny informovaly občany města o aktuálním dění v Kašperských Horách. Distribuci po
Kašperských Horách zajišťoval brigádních, po okolí Česká pošta.

| Kašperskohorský zpravodaj - turistický
Turistické vydání vyšlo před letní sezonou a bylo šířeno mezi ubytovatele a restaurace
v Kašperských Horách a okolí formou rozvozů. Návštěvníci města si turistický zpravodaj mohli
vyzvednout i v kanceláři MěKIS. Náklad tohoto čísla činil celkem 1 500 ks.
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Spolupráce s místní školou, s obcemi, sdělovacími prostředky a jiné
| Spolupráce s místní školou
Spolupracujeme s MŠ a ZŠ Kašperské Hory. Škola pravidelně navštěvuje aktuální výstavy,
několikrát do roka se pro místní školu organizuje promítání filmů v místním kině. V roce 2015 se
škola zúčastnila i programu o životě Karla IV. v rámci oslav města. Dále škola využívá prostory
kina pro výukové představení, ukončení školního roku, vánoční besídky apod. V letošním roce
škola poskytla prostory pro nocování při akci Noc s Andersenem.

| Spolupráce s obcemi
Pravidelná spolupráce probíhá mezi městem Kašperské Hory a partnerským městem Grafenau.
V roce 2015 se MěKIS společně se zástupci podnikatelů z Kašperských Hor účastnili slavnostního
otevření parku, dne 13. 6. 2015. Kašperskohorští podnikatelé prezentovali ve svých stáncích
šumavské tradiční pokrmy. Z řad podnikatelů se účastnila Pražírna kávy Rósta kafe, Restaurace na
solné stezce, Restaurace hotelu Rilancio. Součástí celodenního programu bylo i taneční
vystoupení taneční skupiny Power.

| Spolupráce se sdělovacími prostředky a jiné
MěKIS stejně jako v minulých letech aktivně spolupracuje jak s regionálními periodiky, nově také
s mediální agenturou 2media. Všechny akce byly pravidelně zveřejňovány na webu sumavanet.cz,
kudyznudy.cz, turisturaj.cz. Přes kalendáře akcí na webu MěKIS a také profil MěKIS na FB získává
řada novinářů informace o kulturním dění ve městě.
Dlouhodobá spolupráce je i s podnikateli v cestovním ruchu, kterým se pravidelně zasílají
newslettry o kulturním dění v Kašperských Horách, sezonní rozvozy zajišťují roznášku tištěných
plakátů a informačních tiskovin, plakátky jsou roznášeny i podnikatelům v okolí náměstí.

Program Podpory klubové, spolkové a jiné zájmové činnosti
Na jaře roku 2015 byla zastupitelstvem města do rozpočtu schválena částka 336 000,00 Kč na
podporu žádostí podaných v programu Podpory klubové, spolkové a jiné zájmové činnosti na akce
konané od 1. 1. do 31. 12. 2015. V roce 2015 byla vyhlášena 2 kola příjmu žádostí. Kulturní komise
jako poradní orgán Rady města předložila Radě města návrhy na rozdělení finančních prostředků.
V prvním kole bylo podáno 37 žádostí, z toho žadatelé od 6 žádosti odstoupili. Ve druhém kole
bylo podáno žádostí 9.
V roce 2015 došlo ke změně zákona č. 250/2000 o rozpočtových pravidlech. Kulturní referentka a
pracovnice finančního odboru se zúčastnily školení k této změně. Následně kulturní referentka za
pomoci právního zástupce města, zpracovala nová pravidla, která byla předložena na Kulturní
komisi a následně na zastupitelstvu. S tím bylo spojeno i vytvoření nových smluv a žádostí o
podporu.
O celkové zajištění tohoto programu se stará kulturní referent, jakožto člen kulturní komise.
Náplní práce je vyhlášení a zveřejnění dotace, příjem a evidence žádostí, konzultace a příp.
doplnění žádostí, zpracování podkladů pro Kulturní komisi, vyhotovení smluv, závěrečné
vyúčtování a jeho kontrola, roční vyúčtování pro finanční odbor města.
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Finanční zpráva
MěKIS je stále financováno z městského rozpočtu jako organizační složka města Kašperské Hory.
Městské kulturní a informační středisko je stále závislé na finanční podpoře města, činnost
střediska je spíše veřejnou službou, která částečně získává finance z vybírání vstupného na
kulturní akce, promítání kina nebo na příjmu z prodeje zboží.
Rozpočet za rok 2015 je rozčleněn na cestovní ruch, kulturu, kino a knihovnu. Nejvyšší výdaje
v rozpočtu MěKIS jsou mzdové náklady, v těsném závěsu je to nákup ostatních služeb (propagace
města, zajištění kulturních akcí), třetí nejvyšší položkou je poté nákup zboží (sloužící k následnému
prodeji). Příjem z činnosti MěKIS plyne především z prodeje zboží a výběru vstupného při
pořádání kulturních akcí a filmových promítání.
Tržby z poskytování počítače pro veřejnost s internetem a kopírovací služby jsou zařazeny
v rozpočtu města v evidenci úřadu.
Příjem v hospodářské činnosti, který je spojen s činností MěKIS je průvodcovská činnost.

| Rozpočet MěKIS (výtah z rozpočtu města) r. 2015, informativně přiložen i rok 2014
Rok 2015
Výdaje celkem

Rok 2014

3 330 430,03 Kč

2 999 432,79 Kč

Cestovní ruch

1 672 187,49 Kč

1 672 417,78 Kč

Kultura

1 319 046,90 Kč

1 022 351,21 Kč

252 182,76 Kč

224 017,80 Kč

87 012,88 Kč

80 646,00 Kč

982 310,00 Kč

816 207,24 Kč

843 489,00 Kč

743 329,72 Kč

Kultura

78 921,00 Kč

37 093,00 Kč

Kino

23 060,00 Kč

28 449,52

Knihovna

36 840,00 Kč

7 335,00 Kč

- 2 348 120,03 Kč

- 2 183 225,55 Kč

Kino
Knihovna
Příjmy celkem
Cestovní ruch

Výsledek (příjmy – výdaje)

| Další v r. 2015
Příjem z kopírování, veřejný počítač

16 249,00 Kč

| Průvodcovské služby r. 2015
Náklady celkem (mzdy, tisk vstupenek)

7 000,00 Kč

Tržby celkem

43 100,00 Kč

Hospodářský výsledek

36 100,00 Kč

Zdroj: Finanční odbor města Kašperské Hory (Podrobný rozpočet Města na http://www.sumava.net/mukhory/rozpocet.asp)
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Zhodnocení činnosti
Rok 2015 byl, zřejmě politické situaci, návštěvnicky silným rokem a skoro 50% nárůst v počtu
návštěvníků mluví za své.
Díky postupnému sledování vývoje návštěvnosti MěKIS je vidět, že návštěvníci mají zájem získávat
informace přímo na místě z kvalitního zdroje, kterým Městské kulturní a informační středisko
v Kašperských Horách bezesporu je, jak na městské, tak regionální úrovni. MěKIS sbírá a uchovává
informace s celé Šumavy od Železné Rudy po Lipensko, což nemá na Šumavě velkého srovnání.
Ve své činnosti jsme v obdrželi úspěšné hodnocení činnosti MěKIS v kontrole Mystery Shoppingu,
kterou zajišťuje Česká centrála cestovního ruchu Czechtourism. V celkovém hodnocení získali
100%. Kontrola se skládá z hodnocení A. Exteriér + první dojem zákazníka; B. Pracovník TIC; C.
Interiér a vybavenost TIC; D. Závěrečné hodnocení; E. Nehodnocené položky – označení TIC a
otevírací doba. Hodnocení v jednotlivých kategoriích bylo taktéž 100 %.
Určitě značnou míru zvýšení zájmu o destinaci Kašperských Hor měla spolupráce s mediální
agenturou 2media. Zde vidím možnosti lepší spolupráce organizace MěKIS a hradu Kašperku,
v oboustranné propagaci. Většina výstupů vycházející z tiskových zpráv hradu Kašperku neuvádí
ani krátkou informaci o existenci města a zajímavostech v něm. Pokusit se vytvářet více krátkých
zpráv pro agenturu ze strany MěKIS a města. Cílem by měla být společná cílená propagace na
celkovou destinace Kašperskohorska.
Komentované prohlídky byly termínově rozšířeny. V červenci a srpnu nechyběla nabídka
německých prohlídek, zde se budeme snažit termíny těchto prohlídek lépe napasovat na německé
svátky a prázdniny, aby kapacita byla plně využita. Vánoční prohlídky patřily mezi žádanou službu
a opět byly kapacitně nad limitem.
Kulturní akce uskutečněné v roce 2015 v Kašperských Horách proběhly úspěšně. Kulturní
středisko se snažilo vytvořit některé akce s placeným vstupným pro alespoň nějaké krytí
finančního schodku. Za zdařilé větší akce určitě patří organizace velké bitvy při oslavách
osvobození v dubnu a zářijové městské slavnosti doby Jana Lucemburského. Mezi novinky roku
2015 patří čtyřdenní Kinematograf Bratří Čadíků nebo kočovné vystoupení Fraška o Dušanově
duši v hodní části náměstí, kdy na každé představení přišlo na 100 diváků. I přes nepříznivé počasí
na velikonoční svátky se druhý ročník této akce zdařil skvěle, i přes částečné přesunutí programu
do prostoru kina. Za velký zdar lze považovat i akci Den dětí, na kterém se podílela většina spolků
v Kašperských Horách.

Zhodnocení finančního hospodaření
Z finanční zprávy vyčteme celkové výdaje a příjmy z činnosti MěKIS. Ve srovnání s rokem 2014 kdy
výsledek činnosti byl – 2 183 225,55 Kč, je zde sice vidět nárůst schodku v rozpočtu. Pokud však
rozebereme podrobněji příjmy i výdaje výsledná čísla roku 2015 jsou ve finále pozitivní.
V roce 2014, dle tabulky na str. 13, činily celkové příjmy 816 204,24 Kč a výdaje 2 999 432,79 Kč.
Z toho součástí příjmu byla částka 223 667,72 Kč přijatá formou dotace v položce Cestovní ruch.
Výdaje za cestovní ruch v obou letech zůstaly v částkách tisíců nezměněné. A i přes nevyužití
dotačních možností v roce 2015 jsme v rozpočtu v příjmech navýšily položku o 166 102,76 Kč.
Nárůst je vidět i v příjmu z poskytování služeb, který od roku 2014 narostl o 49 %.
Navýšení v příjmu rozpočtu u knihovny je navýšen o 30 000,00 Kč díky anonymnímu dárci.
Mírný nárůst je vidět i příjmu za kopírovací služby a použití počítače.
Úspěchem je i navýšení hospodářského výsledku z komentovaných prohlídek o 140 %.
V příštích letech se chceme snažit využít více vypsané dotace především na cestovní ruch – tvorba
informačních materiálů, vybavení MěKIS, rozšíření nabídky pro cykloturisty.

Za MěKIS Kašperské Hory zpracovala Ing. Veronika Rosecká dne 29. 1. 2016
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Přílohy
| Příloha č. 1, 2 a 3 - grafický náhled bloku, letáčku Policie Modrava, letáčku Ubytování a stravování
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| Příloha č. 4 – podrobná měsíční statistika návštěvnosti MěKIS za rok 2015
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| Příloha č. 5 - linky k článkům na webových stránkách o Kašperských Horách
http://archiv.ihned.cz/c1-63973930-tipy-mesice - pro předplatitele
http://klatovsky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-video-na-odhaleni-desky-osobne-dohledl-kral-janlucembursky-20150915.html
http://klatovsky.denik.cz/zpravy_region/v-kasperskych-horach-si-uziji-vikend-s-kralem-janemlucemburskym-20150909.html
http://kultura21.cz/cestovani/13601-zimni-tip-advent-vanoce-a-silvestr-v-kasperskych-horach-a-nahrade-kasperk https://www.facebook.com/Kultura21/posts/10153363676358562
http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-volny-cas-cestovani/311049/kam-na-vylet-s-detmi-do-mirakulaa-na-letiste-s-kamaradkou-na-tulipany-a-s-muzem-na-motoshow.html#260557

http://time4men.cz/kasperske-hory/
http://trendy-age.cz/vanoce-a-advent-na-sumave/
https://www.facebook.com/trendyage/posts/1002846203103438
http://vitalnisenior.cz/2015/03/velikonoce-v-kasperskych-horach-a-na-hrade-kasperk/
https://www.facebook.com/zivotnistyl50plus/posts/1595057454042326 https://www.facebook.com/kos
metikawellness.cz/posts/417450248416095
http://www.babinet.cz.fatum-1.superhosting.cz/clanek-17880-tip-netopyri-stezka-v-kasperskych-horachv-radnicnim-sklepeni.html
http://www.borovice.cz/clanky/netopyri-stezka-v-kasperskych-horach-v-radnicnim-sklepeni/
http://www.ceskenoviny.cz/kultura/zpravy/nejvetsi-skrinovy-betlem-v-k-horach-se-rozsiri-o-25postavicek/1272335
http://www.ekamarad.cz/ezin/clanek/7543/
http://www.firstclass.cz/2015/06/7-zpusobu-jak-rozhybat-mysl-v-pondeli/2/
http://www.handicraft.cz/2015/03/kasperske-hory-bezva-dovolena-v-zime-v-lete/
https://www.facebook.com/Handicraft.cz/posts/952976998068888
http://www.horydoly.cz/forum/outdoor/turiste/sumava
http://www.horydoly.cz/turiste/netopyri-stezka-v-kasperskych-horach.html
http://www.impuls.cz/clanky/2015/11/kasperske-hory/
http://www.jak-nakupovat.cz/cestovani2/202-kasperske-hory-jedine-tradicni-horske-mestecko-nasumave
http://www.kafe.cz/rodina-a-domov/velikonoce-v-kasperskych-horach-a-na-hrade-kasperk-31590.aspx
http://www.kampocesku.cz/clanek/16911/kasperskohorske-oslavy-osvobozeni-srekonstrukci-historickebitvy,-koncertem-greenhorns-a-vystavou-dobove-vojenske-techniky
http://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/akce/sumavske-kasperske-hory,-letos-na-tema-janlucembu.aspx
http://www.horydoly.cz/forum/outdoor/akce-festivaly-setkani/osvobozeni-2015
http://zena-in.cz/clanek/oslavte-velikonoce-v-kasperskych-horach-a-na-hrade-kasperk
http://www.kudyznudy.cz/Aktuality/Na-hrad-Kasperk-se-muzete-vydat-i-v-zaveru-roku.aspx
https://www.facebook.com/kudyznudy/posts/10153238124442546
http://www.lidovky.cz/praci-na-betlemu-mam-na-dozivoti-rika-rezbar-fzf/lide.aspx?c=A151208_102036_lide_ape
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http://www.maminka.cz/clanek/tipy-na-velikonocni-vylety-s-detmi
http://www.marianne.cz/tema-marianne/kam-vyrazit/velikonocni-hodovani-a-koledovani
https://www.facebook.com/Marianne.cz/posts/10152850624081483
http://www.novinky.cz/cestovani/tipy-na-vylety/365713-z-kasperskych-hor-se-stal-cesky-midsomerturiste-se-ale-prekvapeni-bat-nemusi.html
http://www.novinky.cz/vanoce/386840-nejvetsi-skrinovy-betlem-v-kasperskych-horach-se-rozsiri-o-dalsipostavicky.html
http://www.novinky.cz/vase-zpravy/plzensky-kraj/klatovy/1297-33146-kasperske-hory-ovladne-ovikendu-jan-lucembursky.html
http://www.novinky.cz/vase-zpravy/plzensky-kraj/klatovy/1297-33316-kasperske-hory-a-hrad-jsouletosnim-tahakem-sumavy-.html
http://www.novinky.cz/vase-zpravy/plzensky-kraj/klatovy/1297-34536-do-perly-sumavy-kasperskychhor-vplouva-potichu-adventni-cas.html
http://www.pismakuvdenik.cz/clanek.php?id=463
http://www.prahapress.cz/cestovani-a-ubytovani/historicke-slavnosti-v-kasperskych-horach-na-tema-janlucembursky-pobavi-deti-i-dospele.html
http://www.prazsky-zpravodaj.cz/2015/03/velikonoce-v-kasperskych-horach-a-na-hrade-kasperk/
http://www.primamagazin.cz/clanek.php?id=798
http://www.rozhlas.cz/plzen/zpravodajstvi/_zprava/hrad-kasperk-zve-na-velikonoce--1474864
http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/vikend/_zprava/mapa-kam-vyrazit-o-vikendu-nezmeskejte-dnyevropskeho-dedictvi--1531433
http://www.speedexpress.cz/clanek.php?id=463
http://www.superrodina.cz/2015/09/05/historicke-slavnosti-doby-jana-lucemburskeho-v-kasperskychhorach-na-sumave/
http://www.tamek.icok.cz/clanek.php?id=731
http://www.topvip.cz/auto/kasperske-hory-budou-patrit-nablyskanym-veteranum
http://www.topvip.cz/cestovani/historicke-slavnosti-doby-jana-lucemburskeho-v-kasperskych-horach
http://www.topvip.cz/cestovani/velikonoce-v-kasperskych-horach-a-na-hrade-kasperk
http://www.travelnews.cz/cechy-a-slovensko/advent-vanoce-a-silvestr-v-kasperskych-horach-a-na-hradekasperk
http://www.travelnews.cz/cechy-a-slovensko/tip-na-vylet-za-zlatem-a-zazitky-do-kasperskych-hor
http://www.turistika.cz/clanky/netopyri-stezka-v-kasperskych-horach-v-radnicnim-sklepeni
http://www.vyletnik.cz/novinky/2339-velikonoce-na-hrade-kasperk/
http://www.webmagazin.cz/index.php?stype=all&id=15086

http://www.worldofluxury.cz/#!Ka%C5%A1pa%C5%99i-ji%C5%BE-podes%C3%A1t%C3%A9obsad%C3%AD-st%C5%99edov%C4%9Bkou-vodn%C3%AD-tvrzVlksice/c1m2w/BasicPostsItem2_iegz4ku5874_2
http://zde.je/m/articles/view/V-Kasperskych-Horach-oslavi-konec-druhe-svetove-valky-vystavou-b
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http://zena-in.cz/clanek/historicke-slavnosti-doby-jana-lucemburskeho-v-kasperskych-horach-nasumave/kategorie/redakcni-novinky
http://zena-in.cz/clanek/uzijte-si-predjari-v-horskem-mestecku-kasperske-hory/kategorie/doma
https://www.facebook.com/mesicnikzdravi/photos/a.200062616682914.45255.158638180825358/10619
08837164950/?type=3
www.prazanda.cz/ostatni/ostatni/velikonoce-v-kasperskych-horach-a-na-hrade-kasperk
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=913021055406370&id=448465431861937
http://iluxus.cz/2015/08/05/objevte-svet-bez-stresu-a-shonu/
http://iluxus.cz/2015/11/03/vydejte-se-za-krasami-zimni-sumavy-s-rodinou/

| Příloha č. 6 - scany z výstupů z časopisu o Kašperských Horách – samostatný soubor
| Příloha č. 7 - monitoring společnosti Anopress (společný pro hrad Kašperk) – samostatný soubor
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