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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 oddělení (referát) Městského úřadu. 
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, který byl koncem roku 2017 prodloužen opět na dva roky. Od roku 2014 prochází v letní 
turistické sezoně kontrolou formou „Mystery Shoppingu“, avšak v roce 2017 nebyla tato aktivita 
realizována. 

 

Cíle provozování střediska 
 

 
MěKIS se profiluje jako poskytovatel služeb cestovního ruchu a společensko-kulturního dění ve 
městě. Svou činností se 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 2017 
 

 
Pro rok 2017 byla svolána ze strany MěKIS schůzka se starostou města a kastelánem hradu 
ohledně plánovaných aktivit na rok 2017 MěKIS a hrad Kašperk. Plánované aktivity byly 
představeny na kulturní komisi a zahrnuty do rozpočtu města. 

 
Personální obsazení 

 
Stálí zaměstnanci 

Od ledna do konce května 2017 tvořily tým MěKIS tři stálé zaměstnankyně – Tereza Halbhuberová 
jako referentka informací a pracovnice vztahů k veřejnosti, Ing. Tereza Šubová jako produkční, 
programová a kulturně-výchovná pracovnice a samostatná referentka propagace, která měla na 
starosti také provoz kina a Horského klubu, a Lucie Valentová jako samostatná referentka pro 
oblast kultury. 
Pozice vedoucí MěKIS byla od července 2016 neobsazená, v březnu 2017 byla vypsána veřejná 
výzva. Z uchazečů byla vybrána Mgr. Jitka Skořepová, která nastoupila 1. července 2017. 
Pracovní místo kulturního referenta zůstalo neobsazeno do 1. prosince 2017, kdy na základě 
výběru uchazečů ve veřejné výzvě nastoupil Radek Nakládal. 
 
Brigádníci 
Víkendový provoz od začátku dubna do konce října zajišťovala brigádnice. Letní provoz na MěKIS 
obstarávala jedna stálá zaměstnankyně a jedna brigádnice během pracovních dnů a jedna 
brigádnice během víkendů. Celkem se během léta vystřídaly tři brigádnice. 

Na komentované prohlídky města od června do září bylo využito sil pěti brigádníků. Další 
brigádnice vedla dětské prohlídky zaměřené na zlatokopy a rýžování zlata. Vánoční prohlídky 
města prováděl kulturní referent. 
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Z rozpočtu MěKIS byly placeni také pracovníci na dohody – kronikář, dvě knihovnice, promítač 
v kině, zajištění úklidu v Horském klubu, zajištění provozu a úklidu veřejných toalet v letních 
měsících v budově kina a roznáška Kašperskohorského zpravodaje (roznos pouze po K. Horách, 
roznos mimo zajišťovala Česká pošta). Na zajištění plánovaných kulturních akcí po odchodu 
kulturní referentky spolupracovala externě Ing. Jana Sázavská. 

 
Cestovní ruch 

 
| Uskutečněné aktivity za rok 2017 

 
 Komentované prohlídky města – jako v předchozích letech probíhaly od června do září. 

V okrajových měsících jednou týdně v sobotu, v červenci a srpnu třikrát týdně v úterý, čtvrtek 
a neděli, příležitostně proběhly na objednání i prohlídky v německém jazyce. Po vánočních 
svátcích se uskutečnily vánoční noční prohlídky ve spolupráci s Rósta Café a sklářskou hutí 
J&P. Celkem proběhlo 35 českých, 1 německá a 4 vánoční prohlídky, kterých se dohromady 
zúčastnilo 515 osob. (Podrobné informace v části Komentované prohlídky a Návštěvnost.) 

 Po stopách skřítků – interaktivní procházka s průvodcem pro děti do 10 let po stezce Cestou 
zlatokopů. Děti se zábavnou formou učily poznávat přírodu, hrály hry, naslouchaly pověstem 
a v závěru rýžovaly zlato. Prohlídky probíhaly jednou týdně ve středu od 15 hodin, ideální 
počet bylo 10 dětí, možno v doprovodu dospělých. Celkem se uskutečnilo 9 prohlídek, na 
které zavítalo 74 dětí a 53 dospělých. 

 Geocaching – ve spolupráci se Zdeňkem Kůsem bylo v okolí Kašperských Hor rozmístěno 
deset kešek. Všechny jsou dosažitelné pěšky z Kašperských Hor a nabádají k využití 
turistických stezek. Pro zájemce byl vydán informační leták se zákresem do map. (náhled viz 
příloha č. 1) 

 Ediční činnost – propagační materiály byly průběžně aktualizovány, uskutečnil se dotisk 
materiálů Průvodce městem ve dvou jazykových mutacích (AJ, NJ) a Naučné stezky a 
vycházkové okruhy v okolí K. Hor v českých mutacích. (Podrobné informace v části CI – Ediční 
činnost.) 

 Veletrhy cestovního ruchu – turistická lokalita Kašperské Hory a okolí bylo prezentováno na 
veletrhu ITEP v Plzni ve dnech 21. – 23. 9. 2017 formou propagačních materiálů, a to ve 
spolupráci s MIC Sušice, nikoli osobní účastí. 

 Účast na setkání informačních center Plzeňského kraje v Tachově ve dnech 5. – 6. 9. 2017 – 
účast vedoucí MěKIS a jedné stálé pracovnice. Seminář o společenské etiketě a komunikaci 
se zákazníkem vedený Ladislavem Špačkem, informace a novinky od A.T.I.C., elektronická 
evidence tržeb pro infocentra, exkurze do tachovského zámku a Jízdárny Světce. 

 Účast na certifikační komisi RRA Stachy – účast jedné pracovnice MěKIS, setkání dvakrát 
ročně, přidělování a prodlužování certifikací pro regionální výrobky, potraviny, služby a 
zážitky se značkou „Šumava originální produkt.“ 

 Účast na členském fóru A.T.I.C. ve Vrchlabí ve dnech 5. – 6. 10. 2017 – účast vedoucí MěKIS. 
Jednání členského fóra, prohlídka města s průvodci, návštěva nově otevřené Stezky korunami 
stromů Krkonoše – Janské Lázně a Krkonošského centra environmentálního vzdělávání. 

 Veřejné bezbariérové WC – koncem roku 2017 bylo v přízemí radnice upraveno WC pro 
bezbariérové účely a dovybaveno přebalovacím pultem. WC je přístupné v otevírací době 
MěKIS. 

 Sezónní rozšíření sanitárních služeb pro veřejnost – od srpna do konce října byla u boční zdi 
kina instalována bezbariérová mobilní toaleta TOI TOI. Původním cílem bylo rozšířit otevírací 
dobu veřejných toalet, ale z důvodu nedostatku personálu bylo přistoupeno k pronájmu 
mobilního WC. 
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| Neuskutečněné aktivity plánované v činnosti MěKIS na rok 2017 
 
 Zpřístupnění radničních šatlav – v roce 2016 došlo z větší části k vyklizení prostor v šatlavách, 

nutno dořešit skladovací prostory na kliprámy, infopanely a další předměty skladované 
v přízemí šatlav. V roce 2018 by bylo vhodné ujasnit si další využití těchto prostor. 

 Hrací karta + širší spolupráce s muzei – v roce 2015-2016 byla pořízena razítka, spuštění 
programu přesunuto na rok 2017. Akce nebyla realizována, v roce 2018 bude nápad 
přehodnocen, zda jej budeme realizovat či nikoli. 

 Interaktivní naučná stezka pro rodiny s dětmi / Liščí stezka – nápad vytvořit výchovnou a 
vzdělávací stezku pro rodiny s dětmi od 2 let, přístupnou s kočárkem, vytipovaná lokalita Liščí 
vrch. V roce 2017 pouze zjištěni majitelé pozemků. V další etapě by mělo dojít k jednáním 
s majiteli, s NP Šumava, stavebním odborem města a investičním technikem. V roce 2018 
určit další postup. 

 Stezka na boso – nápad bezpečnou formou zprostředkovat zážitek bosé chůze po povrchu 
cesty upravené přírodními materiály (šišky, písek, kůra, jehličí apod.). V roce 2017 nebylo 
k realizaci podniknuto nic. V roce 2018 přehodnotíme, zda jej budeme realizovat či nikoli. 

 
| Corporate identity – Ediční činnost, webové stránky města a propagační fotografie 

 
| Ediční činnost 

V souvislosti s realizací projektu geocaching v Kašperských Horách vznikl informační leták formátu 
A4 nazvaný Kešky pro opravdové dobrodruhy v okolí Kašperských Hor. Součástí informací je popis 
cesty k místům, kde jsou krabičky s keškami umístěné. V orientaci pomáhají turistům uvedené GPS 
souřadnice a mapa s vyznačením jednotlivých míst. Grafické práce provedla pracovnice MěKIS, 
tisk zajištěn přímo na MěKIS. (náhled viz příloha č. 1) 

Z oblasti kultury byl vydán souhrnný leták o nejvýznamnějších kulturních událostech nazvaný 
Kulturní program 2017. (náhled viz příloha č. 2) Ke dvěma nejvýznamnějším akcím sezóny – 
zářijovým oslavám Šumavské Kašperské Hory a říjnovému filmovému festivalu Filmové Kašperské 
Hory vydalo město samostatné letáky s podrobným programem (náhled viz příloha č. 3 a č. 4). 
Dále byl proveden dotisk materiálů: Průvodce městem v AJ (celkový náklad 3 000 ks) a NJ (celkový 
náklad 5 000 ks); Naučné stezky a vycházkové okruhy v okolí K. Hor; Mapy Bílá stopa – Západní 
Šumava 50 ks, Šumava Pláně 250 ks, Centrální Šumava 50 ks, Trojmezí, Jižní Šumava 50 ks, Šumava 
celek 250 ks. 

 
 

| Webové stránky města 

MěKIS Kašperské Hory přihlásilo nové webové stránky do soutěže Zlatý erb 2017. Na prvních třech 
pozicích se neumístily a provozovatelům bylo doporučeno doplnit web města o jazykové mutace. 
Realizace jazykových mutací byla přesunuta do roku 2018. 

 
 

| Propagační fotografie a spot 

V roce 2017 byly pořízeny profesionální fotografie ze dvou kulturních akcí – zářijových oslav a 
říjnového filmového festivalu. Šumavské Kašperské Hory fotila Lucie Rambousková, Filmové 
Kašperské Hory Aleš Motejl. Z obou akcí vznikl také profesionální videospot z dílny Ladislava 
Plecitého. Videospot obsahoval i záběry ze slavností města z roku 2016 a vznikl jako jeden z 
povinných výstupů Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, 
Cíl EÚS 2014 – 2020, Projekt 127, Po stopách Karla IV.  

 
Komentované prohlídky 

 
Již pátým rokem nabízelo Městské kulturní a informační středisko komentované prohlídky města. 
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Od dubna do konce září se uskutečnilo 35 českých a 1 německá prohlídka, na něž zavítalo 405 
zájemců. V hlavní letní sezóně probíhaly pravidelně třikrát týdně (úterý, čtvrtek, neděle), v červnu 
a září jedenkrát týdně (sobota) a doplněné byly prohlídkami o Velikonocích, případně na 
objednání. Podrobné statistiky naleznete v kapitole Návštěvnost. 
Průvodcovský okruh se oproti předchozím letům téměř nezměnil. Začínal ve výstavní síni budovy 
radnice, procházel radničním podzemím do atria ke klasicistnímu křídlu radnice. S ohledem na 
provoz Parkhotelu Kašperské Hory byla z prohlídkové trasy vyřazena pivovarská jeskyně. Dále 
skupina pokračovala do kostela sv. Markéty a kolem kašny na náměstí přes ulici Bohdana Týbla 
k úpravně zlaté rudy, kde okruh končil. 
Po předchozích zkušenostech, kdy nebyl o německé prohlídky velký zájem, se tyto uskutečňovaly 
pouze na objednávku. 
Odměny průvodcům a odvod tržeb byly evidovány pod Hospodářskou činností. 
 
| Vánoční podvečerní prohlídky města 

 
Po předchozích úspěšných ročnících pořádalo Městské kulturní a informační středisko i v roce 
2017 vánoční podvečerní prohlídky města. Byly vypsány čtyři termíny ve dnech 27. – 30. 12. 2017. 
První termín se uskutečnil se skupinou 8 zájemců, zatímco v posledním termínu se počet zvýšil 
šestkrát. Celkově navštívilo prohlídky 110 osob. 
Prohlídky tradičně začínaly u pražírny kávy Rósta Kafe v Dlouhé ulici, kde návštěvníci dostali 
předem objednaný horký nápoj. Novinkou bylo zapojení sklářské huti J&P, kde zažili účastníci 
ukázku výroby skleněného anděla. Tato část prohlídky byla nejatraktivnější podívanou, na níž pak 
navázala zastávka u vánočně nasvícené kašny a prohlídka dvou kašperskohorských betlémů – 
v kostele sv. Markéty a v radniční výstavní síni, kde byla komentovaná prohlídka zakončena. 

 
| Po stopách skřítků 

Novinkou sezony 2017 byla interaktivní procházka s průvodcem pro děti do 10 let po stezce 
Cestou zlatokopů nazvaná Po stopách skřítků. Děti se zábavnou formou učily poznávat přírodu, 
hrály hry, naslouchaly pověstem a v závěru rýžovaly zlato.  
Prohlídky probíhaly jednou týdně ve středu od 15 hodin, ideální počet bylo 10 dětí. Doprovod 
rodičů nebyl vyžadován, ale byl samozřejmě možný.  
O prohlídky byl velký zájem, celkem se jich uskutečnilo 9, a zavítalo na ně 74 dětí a 53 dospělých. 

 
Návštěvnost 

 
| Návštěvníci na MěKIS 

 
MěKIS za rok 2017 navštívilo celkem 28 428 návštěvníků (2 066 místních obyvatel, 24 660 českých 
a 1 702 zahraničních turistů). Podrobná měsíční statistika za rok 2017 je uvedena v příloze č. 4.   
Ve srovnání s rokem 2016 se jedná o 22% navýšení. Z tabulky je patrné, že návštěvnost má setrvalý 
vzestupný charakter. Naprosto výjimečným byl rok 2015, v němž se na dramatickém zvýšení počtu turistů 
projevilo propojení s filmovým průmyslem – TV NOVA nasadila seriál Policie Modrava. Rostoucí počet 
návštěvníků tak využívá nabízených služeb MěKIS – poskytnutí rad, turistických prospektů, prodej 
map a suvenýrů nebo rozšířené služby komentovaných prohlídek města. 
Následující tabulka zachycuje vývoj návštěvnosti od roku 2011. 
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| Tab.: Vývoj návštěvnosti na MěKIS v letech 2011 - 2017 
 

Roky 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
        

Návštěvnost 
(počet osob) 8 526 os. 12 786 os. 18 235 os. 20 809 os. 30 203 os. 23 313 os. 28 428 os. 

Nárůst 
(procenta) 100% 49,96% 113,88% 144,07% 254,25% 173,43% 233,43% 

 
 
| Počet otevíracích dnů 

Celkem otevřeno dnů od 1. 1. do 31. 12. 2017: 322 dní 
Z toho soboty, neděle a svátky: 71 dní 

 
| Návštěvnost komentovaných prohlídek 

 
Všechny druhy komentovaných prohlídek navštívilo v roce 2017 celkem 642 zájemců. 
Komentované prohlídky města zvolilo za svůj cíl celkem 405 osob (z toho bylo 12 osob mluvících 
německy), vánoční prohlídky 110 osob a interaktivní dětské prohlídky využilo 74 dětí a 53 
dospělých.  
Z následující tabulky vyplývá upadající zájem o klasické prohlídky města. Toto zjištění by se mělo 
stát důvodem ke zvážení, jakým způsobem prohlídky zatraktivnit. Naopak velkému zájmu se těšila 
novinka v podobě dětských prohlídek, jejichž kapacita (10 dětí) byla z celkem devíti prohlídek 
dosažena třikrát a dvakrát dokonce překročena o jedno, resp. tři děti. Průměrný počet dětí na 
prohlídku tak činil 8 dětí. 
 

| Tab.: Vývoj návštěvnosti komentovaných prohlídek v letech 2014 – 2017 
 

Roky 2014 2015 2016 2017 

Prohlídky 
(duben - říjen) 555 os. 753 os. 665 os. 405 os. 

Vánoční 
prohlídky 56 os. 129 os. 110 os. 110 os. 

Mezisoučet 611 os. 882 os. 775 os. 515 os. 

Dětské prohlídky 0 0 0 127 os. 

Celkem 611 os. 882 os. 775 os. 642 os. 
 
Komentované prohlídky zajišťovali ve většině případů brigádníci, pouze vánoční prohlídky 
prováděl kulturní referent. 
Pro evidenci prohlídek, rezervaci a prodej vstupenek se v první polovině roku 2017 začal využívat 
vstupenkový systém Colosseum. 

 
Kulturní činnost 

 
Programovou nabídku kulturních akcí v Kašperských Horách, jejímž pořadatelem je MěKIS, 
zajišťovala do konce května 2017 kulturní referentka Lucie Valentová ve spolupráci s ostatními 
pracovnicemi MěKIS. Po jejím odchodu byly akce připravovány externě za pomoci Ing. Jany 
Sázavské a od 1. července 2017 ve spolupráci s novou vedoucí MěKIS. V prosinci 2017 nastoupil 
nový kulturní referent, který začal agendu postupně přebírat. 
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MěKIS také mnohdy vystupuje jako spolupořadatel ostatních akcí. Mezi další pořadatele 
kulturních aktivit v Kašperských Horách patří Římskokatolická farnost Kašperské Hory, Šumavský 
kulturní spolek, IS a SEV NP Šumava, kavárna Nebespán, Hotel Kašperk a další. 
MěKIS sestavuje, doplňuje a průběžně aktualizuje celoroční kalendář akcí. Stejně jako 
v předchozím roce vydalo Městské kulturní a informační středisko souhrnný leták Kulturní 
program 2017. Na nejvýznamnější kulturní akce sezóny upozorňovala plachta umístěná na 
vstupním průčelí bývalého Hotelu Bílá Růže. Podrobné informace o jednotlivých akcích jsou 
přístupné na webových stránkách www.kasphory.cz, facebookovém profilu Měkis Kašperské 
Hory a dalších turistických portálech jako např. www.kudyznudy.cz, www.turisturaj.cz, 
www.kdykde.cz, www.bbkult.net a další. Kulturní akce byly propagovány také pomocí místního 
rozhlasu, Kašperskohorského zpravodaje, Sušických novin či rozesíláním newsletterů. 
 
 

| Akce pořádané MěKIS v roce 2017 
 

 25. 2. – Maškarní karneval 
Tradiční akce pro rodiny s dětmi, tentokrát na téma Mexico. Akce plná soutěží, tance, her a na 
závěr vyhlášení nejhezčích masek.  Návštěvnost 40 dětí, 62 dospělých. 
 

 16. 3. a 23. 3. – Měsíc knihy pro děti ze školky  
Seznámení dětí ze školky s knihovnou zábavnou formou. Luštily kvíz s otázkami z pohádek z 
večerníčků, vyráběly loutky, z puzzlíků skládaly obal knihy, kterou pak musely najít v knihovně a 
nakonec nechybělo ani čtení pohádky. Návštěvnost celkem 15 + 14 dětí a 2 učitelky. 
 

 31. 3. – Noc s Andersenem  
Akce městské knihovny pro děti ze ZŠ a MŠ Kašperské Hory. Pro děti byl připraven bohatý 
program. Návštěvnost 56 dětí (příprava akce 29 dobrovolníků). 
 

 14. 4. – Velikonoční tvořivé dílny 
Tvořivé dílny pro děti i rodiče na velikonoční téma. Návštěvníci si mohli vyzkoušet celkem 5 
dílniček a po jejich splnění dostali sladkou odměnu. Návštěvnost celkem 61 osob. 
 

 16. 4. – Velikonoční Kašperské Hory  
Vyvrcholení oslav Velikonoc, celodenní program na náměstí – velikonoční řemeslné trhy, loutkové 
divadlo pro děti, kočovný samostříl, hudební vystoupení, soutěž o nejlepší velikonoční nádivku. 
Návštěvnost cca 1 000 osob. 
 

 6. 5. - Pietní akt - Oslavy osvobození 
Tradiční připomenutí osvobození města americkou armádou, krátkodobá výstava historických 
vozidel, proslovy vedení města a zástupce Americké ambasády. Akce převážně pro místní občany 
a okolní obce, ZŠ. Návštěvnost cca 200 osob. 
 

 4. 6. – Den dětí 
Akce převážně pro místní děti na školním hřišti. Spolupráce s místními organizacemi Klub Jonáš, 
Králováci, Oddíl mladých myslivců, KČT, TJ – cyklistický oddíl, SDH Kašperské Hory, Skauti, MěKIS. 
Bylo osm stanovišť (1x myslivci – poznávání stromu podle větví a listů, 2x hasiči – překonání 
překážkové dráhy v hasičském zásahovém oblečení, stržení lahví pomocí džběrovky, 1x Králováci 
– hod hvězdicí na terč, 1x Radka Kolářová – závod dvou autíček-namotávání na provázek, 1x Jonáš 
– výroba želviček, 1x skauti – stopovačka, poznávání, 1x farnost – hledání písmen, sfoukávání 
svíčky) + cyklistická stezka + Kašperskohorský běh. Děti dostaly diplom a odměnu ve formě hračky 
a sladkosti a pitíčka. Hasiči zde měli stánek s občerstvením.) Návštěvnost 54 dětí.  
 

 10. 6. – Blešák – prodej, nákup, výměna 

http://www.kasphory.cz/
http://www.kudyznudy.cz/
http://www.turisturaj.cz/
http://www.kdykde.cz/
http://www.bbkult.net/
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Prodej všeho možného ve spolupráci s Radkou Kolářovou ve vestibulu kina. 
 

 16. 6. – Ať žijí strašidla – muzikálová pohádka 
Pohádka pro děti v kině v podání Metropolitního divadla Praha. Návštěvnost cca 39 osob. 
 

 17. 6. – Den hudby  
Akce pro širokou veřejnost vztahující se k Evropskému dni hudby. Vystoupily zde kapely různých 
hudebních žánrů, např. Argema, Kůrovci, Martin Benda, AGE, Kamelot revival, Harlej revival, 
bubenická show Wild Sticks. Návštěvnost cca 1000 osob. 
 

 6. 7. – Zítra to roztočíme, Jaroušku 
Hudební komedie s originální zápletkou v podání herců pražských divadel sdružených pod 
Agenturou snů v čele s Jaroslavem Sypalem. Představení proběhlo v kině. Návštěvnost 40 osob. 
 

 21. 7. – 25. 8. – Tvořivé dílny – prstové loutky 
Vytváření prstových loutek každý pátek ve vestibulu kina nebo před kinem dle počasí. 

 4. 8. – 6. 8. – Kašperskohorská pouť  
Pouť je spojením církevních i světských oslav, doplněných staročeským jarmarkem na náměstí, 
hudebním odpolednem, koncerty duchovních písní, městskou zábavou a nedělním srazem 
harmonikářů. Na této akci se podílí několik pořadatelů Farnost K. Hory,  ŠKS, MěKIS aj. 
Návštěvnost venkovních aktivit cca 2 000 osob. 
 

 19. 8. Blešák – prodej, nákup, výměna 
Prodej všeho možného ve spolupráci s Radkou Kolářovou ve vestibulu kina. 
 

 7. 9. Den s armádou – 10. setkání vojáků AČR 
10. výroční setkání vojáků a dalších záchranných integrovaných složek s dětmi a ostatními občany 
Kašperských Hor. V lokalitě Na Prádle byly připraveny ukázky připravené Policií ČR, Sborem 
dobrovolných hasičů, Záchrannými složkami NP Šumava. Návštěvnost cca 300 osob. 
 

 8. 9. – 9. 9. – Šumavské Kašperské Hory 
Historické městské slavnosti s bohatým programem pro děti i dospělé, tentorát orientovaný na 
dobu Karla IV. Dvoudenní program se odehrával na hlavním náměstí, ve vestibulu kina a v parčíku 
pod kinem. Mezi významnými hosty byla i delegace z Grafenau. Součástí programu byla 
středověká hudba, tance, šermířské souboje, kejklíři, trubači, žoldnéři, ohňová show, ohňostroj, 
ukázky práce řezbářů, staročeský jarmark. Ve vestibulu kina se prezentovalo Dřevařské muzeum 
Modrava. Akce byla pořádána v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – 
Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014 – 2020, Projekt 127, Po stopách Karla IV. Návštěvnost cca 
2000 osob. 
 

 3. 10. – Uzdrav se obrázkem 
Seminář s výukou malování s Janou Halbhuberovou na téma jak si pomáhat kreslením obrázků, 
řešit osobní problémy apod. technikou automatické a intuitivní kresby. Proběhlo ve výstavní 
místnosti radnice. 
 

 14. 10. – Blešák – prodej, nákup, výměna 
Prodej všeho možného ve spolupráci s Radkou Kolářovou ve vestibulu kina. 
 

 24. 10. – Vliv psychiky na lidské zdraví 
Beseda o skutečných příčinách nemocí, jak jim předcházet a zbavit se zdravotních disharmonií. 
Návštěvnost 16 osob. 
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 27. – 29. 10. – Filmové Kašperské Hory 

Nultý ročník filmového festivalu na téma Šumava a Bavorský les na plátně i mimo něj. Návštěvnost 
cca 600 osob, díky termínu podzimních prázdnin. (podrobněji viz Kino) 
 

 14. 11. – Uzdrav se obrázkem 
Seminář s výukou malování s Janou Halbhuberovou na téma jak si pomáhat kreslením obrázků, 
řešit osobní problémy apod. technikou automatické a intuitivní kresby. Proběhlo ve výstavní 
místnosti radnice. 
 

 3. 12. – První adventní neděle 
Odpolední program na náměstí – vánoční trhy, tvořivé dílny ve vestibulu kina, zvonkový průvod 
dětí ke kašně a její následné slavnostní rozsvícení, slavnostní rozsvícení vánočního stromu před 
kostelem, koncert skupiny Druhý pokus a závěr v kostele sv. Markéty koncert plzeňské kapely 
Strašlivá podívaná. Celková návštěvnost cca 300 osob (na rozsvícení stromu, na koncert přišlo 11 
lidí). 
 

 10. 12. – 2. adventní koncert – Velkobor 
Koncert v kostele sv. Markéty. Návštěvnost 12 osob. 
 

 16. 12. – 3. adventní koncert a pokračování Kašperskohorského Betléma 
Kašperskohorský Betlém byl doplněn o postavy králů Jana Lucemburského a Karla IV. a skupinkou 
místních dobrovolných hasičů včetně vybavení. Po vernisáži se v obřadní síni uskutečnil 3. 
adventní koncert žáků ze ZUŠ Kašperské Hory. Návštěvnost cca 60 osob (na koncertě cca 35 os.) 
 

 23. 12. – Vzpomínka na Štědrovečerní havárii 
Vzpomínka začala promítnutím krátkého dokumentu z cyklu Zmizelá Šumava v Horském klubu, 
poté se účastníci přesunuli autobusem na Zhůří. U pomníku proběhl krátký pietní akt s položením 
věnce. Návštěvnost 13 osob. 
 

 
| Výstavy ve výstavní síni na radnici 

 
 Leden – únor: Vánoce 
Výstava obrázků betlémů, andělů, dětských obrázků spojená s prodejem betlémů a knížek pro 
děti. 
 Březen – duben: Práce na papíře – skutečnost – sny – akce 
Výběr prací různých technik na různých druzích papíru z dílny Jiřího Hudce a Martiny Říhové z let 
2010 – 2016. 
 Květen – červen: Krajina Šumavy a jižních Čech 
Výstava dřevořezeb a intarzií Josefa Škanty, jimž byla inspirací především šumavská a jihočeská 
příroda, památky a tradiční architektura. 
 Červenec – srpen: Od Sahary po Himálaj 
Výstava velkoformátových fotografií z fotoexpedic do různých koutů světa pořádaných 
Fotoinstitutem.cz pod vedením Heleny a Andreje Macenauerových. 
 Září – listopad:  Dotkni se mě dlaní – pohlaď mě pohledem – naplníš svou duši duhou 
Výstava bytových doplňků z dotykového dřeva staletých stromů a časem omletých kamenů, jež 
pomáhají vytvářet teplo domova a harmonizovat vyrovnanost duše.  Výstava Romana Halbhubera 
a Jiřího Rybáka. 
 Prosinec:  Perníkové Vánoce Radky Grösslové 
Výstava perníčků. 
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Kino 
 
Kino Kašperské Hory naplánovalo v průběhu roku 2017 celkem 32 promítání, z toho 15 bylo 
věnováno dětem a 17 filmů ostatním divákům, přičemž ve dvou termínech (5. 5. a 6. 10.) se 
nepromítalo z důvodu nepřítomnosti diváků. Kromě listopadu bylo promítání rozvrženo do všech 
měsíců, největší koncentrace nastala během července a srpna, kdy fungovalo letní kino každý 
pátek. Celkem se o prázdninách pustilo 11 filmů, z nichž tři se odpromítaly v kině a byly určené 
dětem. Nabídku kina využilo 1 261 platících diváků. 
Novinkou roku byl filmový festival Filmové Kašperské Hory, který proběhl ve dnech podzimních 
prázdnin od 27. do 29. října 2017. Festival byl tematicky zaměřen na Šumavu a Bavorský les na 
plátně i mimo něj. Během třech dnů bylo promítnuto pět filmů pro rodiny s dětmi, tři celovečerní 
filmy, tři přírodopisné krátké filmy, tři historické krátké němé filmy a jeden krátký publicistický. 
Zahajovacím snímkem festivalu byl film Obsluhoval jsem anglického krále, jehož oba kameramani 
– Jaromír Šofr a Klaus Fuxjäger přijali pozvání. J. Šofr přivezl i sošku Českého lva. V sobotu proběhl 
na náměstí doprovodný program – divadlo, koncerty, pivní minislavnosti, jarmark. Nedělní 
promítání nám zkomplikovaly povětrnostní podmínky, z důvodu téměř celodenního výpadku 
proudu byl odpromítán jen jeden z původně dvou plánovaných snímků. Festival se uskutečnil 
v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 
2014 – 2020, Projekt 127, Po stopách Karla IV. Z toho důvodu nebylo na festivalové projekce 
vybíráno vstupné. Díky vhodně zvolenému termínu konání v době podzimních prázdnin byla 
návštěvnost všech součástí programu uspokojivá a čítala cca 600 osob. 
Ve srovnání s rokem 2016 narostl počet jednotlivých projekcí o tři a počet návštěvníků se zvýšil o 
82 osob. 
Prostor kina se využíval také ke školním projekcím, k různým divadelním vystoupením pro 
veřejnost nebo pro školu. Na konci roku se zde konaly vánoční besídky místní ZŠ. 
Vestibul kina se v průběhu roku využíval k tvořivým dílnám při různých příležitostech. Od července 
do srpna zde probíhala výstava Hartmanická paleta – Čtyři roční období. Jednalo se o 3. ročník 
výstavy výtvarných prací žáků ZŠ Hartmanice a letos nově i ručních prací obyvatel DPS Hartmanice. 
V září na ni navázala výstava prací žáků z místní ZUŠ. 
Během letní sezóny od června do září sloužily toalety v kině jako placené veřejné WC. 
V souvislosti s navýšením počtu zaměstnanců MěKIS vznikly koncem roku 2017 v budově kina dvě 
nové kanceláře – pro kulturního referenta a referenta propagace. 
 
| Digitalizace kina 
 
V červnu 2017 podalo město Kašperské Hory na Státní fond kinematografie žádost o podporu 
kinematografie na projekt Digitalizace kina Kašperské Hory. Celkový rozpočet nákladů na realizaci 
byl vyčíslen částkou 2 251 078 Kč, přičemž z dotace bylo žádáno 900 431 Kč. Na základě 
Rozhodnutí o podpoře kinematografie ze dne 1. 9. 2017 bylo městu přiděleno 300 000 Kč. 
Dne 13. 11. 2017 projednala kulturní komise záměr digitalizace kina za stávajících podmínek, kdy 
výše dotace byla oproti očekávání velmi ponížena a dospěla k závěru, že provozovatel se v roce 
2018 nejprve zaměří na úpravu sálu pro zkvalitnění promítání a případnou digitalizaci nechá na 
posouzení v dalších letech. K tématu digitalizace se kulturní komise vrátila ještě jednou na jednání 
9. 1. 2018 a potvrdila na něm své původní závěry. 
Na základě těchto závěrů bylo do rozpočtu města na rok 2018 alokováno pro kino 800 000 Kč na 
pořízení nové audiotechniky a osvětlení a ozvučení, ale nikoli na digitalizaci kina. Rozpočet města 
byl schválen na Zastupitelstvu města dne 15. 2. 2018 usnesením č. 9. 
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Knihovna 
 

Referent kultury se do 31. 5. 2017 staral o provoz knihovny, zajištění personálu, správu a 
aktualizaci databáze, evidenci knih, měsíční odvod tržeb (poplatky čtenářů, upomínky), roční 
výkazy, revizi knih, pořádání akcí v rámci městské knihovny. Po odchodu kulturní referentky 
převzala dočasně agendu referentka propagace, která ji předala po 1. 7. 2017 nové vedoucí MěKIS. 
V roce 2017 evidovala Městská knihovna Kašperské Hory 87 čtenářů, z toho nově registrovaných 
8 osob. Celkem bylo 4 085 výpůjček, z toho 3 605 knih a 480 časopisů. Čtenáři navštívili naši 
knihovnu celkem 1 533 x, internet využili celkem 50 x.  
Knihovní fond čítal celkem 10 265 knihovních jednotek, z toho naučná literatura tvořila 2 545 
položek a krásná literatura 7 720 položek. Během roku bylo pořízeno 202 nových knih a 251 jich 
bylo odepsáno a darováno pro charitativní účely. Řada čtenářů využívá možnosti darovat městské 
knihovně své knihy. 
Knihovna využívá od roku 2004 knihovní systém Clavius. V prosinci 2017 zažádalo město o dotaci 
z programu VISK 3 pro rok 2018 na pořízení nového knihovního systému Tritius. Celkové náklady 
na projekt činí 36 671,47 Kč, z toho výše dotace je 25 000 Kč a zbývající částka 11 001,44 Kč je 
podíl města. Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace za státního rozpočtu ČR ze dne 19. 3. 
2018 byla městu Kašperské Hory dotace přiznána v plně požadované výši. 
V měsíci březnu v rámci měsíce knihy připravila knihovna pro děti z Mateřské školky program 
v knihovně. Děti se zábavnou formou seznámily s chodem knihovny, luštily kvíz s otázkami z 
pohádek z večerníčků, vyráběly loutky, z puzzlíků skládaly obal knihy, kterou pak musely v 
knihovně najít a na závěr naslouchaly čtení pohádek. 
Dále byla již tradičně pořádána pro děti ve spolupráci se ZŠ Noc s Andersenem. Celkem se těchto 
aktivit zúčastnilo 56 dětí a 29 dobrovolníků. 
 

 
 

Horský klub 
Městské kulturní a informační středisko zajišťovalo v roce 2017 provoz Horského klubu. Bylo uzavřeno 
celkem 31 nájemních smluv, z nichž 8 bylo dlouhodobých a 23 krátkodobých. 
Pro lepší informovanost o možnostech pronájmu tohoto prostoru byly v březnu 2017 vyvěšeny reklamní 
plachty na zábradlí u klubu v Sušické ulici. 

 

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 – ve městě na vlastním pylonu a ve vývěsce; 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. 

 Publikování informací v regionálních médiích – Kašperskohorský zpravodaj, místní rozhlas, 
Sušické noviny, Klatovský deník, Doma na Šumavě, Šumavský výletník, Vítaný host, Kam po 

http://www.2media.cz/
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Česku. 
 Tiskové zprávy médiím – ČTK, regionální deníky, MF Dnes, Právo, Český rozhlas, FM Plus a 

další. 
 Spot (upoutávka na filmový festival) – Český rozhlas, komerční rádia (FM Plus, Frekvence 1, 

Blaník) 
 webové stránky www.kasphory.cz 
 facebookový profil Měkis Kašperské Hory 
 pravidelné rozesílání newsletterů 
 
| 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 činnosti hradu Kašperku. 
Pracovníci MěKIS dodávají údaje o jednotlivých akcích a agentura vyhotovuje tiskové zprávy, které 
rozesílají do rozličných médií dle typu akce. 
Přehled výstupů: přehled odkazů je uveden v příloze č.  6. 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, p. Englová ad.). 

 
Prodej upomínkových předmětů a turistických materiálů 

 
Městské kulturní a informační středisko poskytuje prodej map, průvodců, pohledů, suvenýrů a 
dalších upomínkových předmětů, knih a brožur vztahujících se k Šumavě.  Suvenýry reprezentují 
šumavský region a kromě něho propagují i samostatně město Kašperské Hory a hrad Kašperk. 
V nabízeném sortimentu nechybí ani produkty z chráněných dílen či výrobky certifikované jako 
Šumava originální produkt. Oblíbeným artiklem jsou funkční čepice nebo turistická mapa na šátku, 
u dětí plyšová zvířátka ze Šumavy. 
Často využívané, především místními obyvateli, jsou doplňkové placené služby – využití veřejného 
počítače s internetem, tisk, kopírování nebo laminování. 
Měsíčně provádíme uzávěrku, kterou odevzdáváme na Finanční odbor. Součástí uzávěrky je i 
evidence využití internetu a kopírovacích služeb. 
 
| César 
Od roku 2016 je pro prodej zboží využíván prodejní systém César. Díky němu se zjednodušila 
skladová evidence. 
V souvislosti se zavedením povinné elektronické evidence tržeb byl zrušen komisní prodej (zboží 
vyskladněno, po dohodě s dodavatelem buď vráceno, nebo odkoupeno a nově naskladněno). 
 
Celkové příjmy za prodej zboží a služeb činily za rok 2017 částku 832 010,00 Kč. 

 
 

Vydávání periodického tisku 
 

Kašperskohorský zpravodaj redigoval v roce 2017 Václav Kůs. Na konci roku oznámil, že s touto 
činností končí. Z toho důvodu bylo vypsáno výběrové řízení na nového redaktora. Redaktorskou 
práci tak dočasně zajišťoval MÚ Kašperské Hory z vlastních a externích zdrojů. Roznášku 
zpravodaje zajišťoval brigádník, distribuce odběratelům mimo Kašperské Hory byla realizována 

http://www.kasphory.cz/
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pomocí České pošty.  
Celkem bylo vydáno 12 čísel zpravodaje v průměrném nákladu 900 ks. Jednotlivá čísla jsou 
zveřejněna na webových stránkách města, včetně příloh, které se do zpravodaje nevešly.  

 
 
Spolupráce s místní školou, partnerským městem Grafenau, 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 školu organizuje promítání filmů v kině. V září 2017 byly vystavené práce 
žáků místní ZUŠ ve vestibulu kina. 
Děti z MŠ navštívily v březnu 2017 městskou knihovnu. Škola využívá prostory kina pro výuková 
představení, ukončení školního roku, vánoční besídky apod. Škola opět poskytla prostory pro 
nocování při akci Noc s Andersenem. 

 
| Spolupráce s partnerským městem Grafenau 

 
Pravidelná spolupráce probíhá mezi městem Kašperské Hory a partnerským městem Grafenau. 
V roce 2017 pokračoval společný projekt v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká 
republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014 – 2020, Projekt 127, Po stopách Karla IV. Jeho 
součástí byly vybrané aktivity, které pořádalo Městské kulturní a informační středisko – městské 
slavnosti Šumavské Kašperské Hory a česko-bavorský filmový festival Šumava a Bavorský les na 
plátně i mimo něj. Na obou akcích byli přítomni zástupci z Grafenau. 
Vedoucí MěKIS se společně se zástupci vedení města Kašperské Hory zúčastnila dvou akcí 
v partnerském městě – Volksfest v červenci a Säumerfest v srpnu. 
 
| Spolupráce se sdělovacími prostředky a jiné 

 
MěKIS stejně jako v minulých letech aktivně spolupracoval jak s regionálními periodiky, tak s 
mediální agenturou 2media. Všechny akce byly pravidelně zveřejňovány na webu kasphory.cz, 
kudyznudy.cz, turisturaj.cz a dalších turistických serverech, včetně facebookového profilu Měkis 
Kašperské Hory. 
Podnikatelům v cestovním ruchu a okolním turistickým informačním centrům se pravidelně 
zasílají newslettery 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 2017 byla zastupitelstvem města do rozpočtu schválena částka 500 000,00 Kč na 
podporu žádostí podaných v programu Podpory klubové, spolkové a jiné zájmové činnosti na akce 
konané od 1. 1. do 31. 12. 2017 v oblasti kultury a sportu. V roce 2017 byla vyhlášena dvě kola 
příjmu žádostí. Kulturní komise jako poradní orgán Rady města předložila Radě města návrhy na 
rozdělení finančních prostředků. V prvním kole bylo podáno 22 žádostí, z toho 1 žádost nebyla 
realizována. Ve druhém kole bylo podáno žádostí 9. S výjimkou jedné žadatelky (Renata 
Hartmanová) odevzdali všichni řádné vyúčtování. 
Celkem bylo z programu Podpora klubové, spolkové a jiné zájmové činnosti poskytnuto 
323 610 Kč. Ze stejného rozpočtu bylo navíc profinancováno dalších 48 400 Kč – v tomto případě 
šlo o žádosti schválené přímo Radou města. V součtu bylo na všechny aktivity z rozpočtu města 
vydáno 372 010 Kč. 
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O celkové zajištění tohoto programu se staral do 31. 5. 2017 kulturní referent, jakožto člen kulturní 
komise, od 1. 7. 2017 převzala agendu vedoucí MěKIS. Náplní práce je vyhlášení a zveřejnění 
dotace, příjem a evidence žádostí, konzultace a případné doplnění žádostí, zpracování podkladů 
pro Kulturní komisi, vyhotovení smluv, závěrečné vyúčtování a jeho kontrola, roční vyúčtování pro 
finanční odbor města. 

 
 
Finanční zpráva 

 

 
MěKIS je financováno z městského rozpočtu jako oddělení (referát) Městského úřadu Kašperské 
Hory. Městské kulturní a informační středisko je stále závislé na finanční podpoře města, neboť 
činnost střediska je spíše veřejnou službou, která částečně získává finance z vybírání vstupného 
na některých kulturních akcích, promítáním kina nebo z příjmu z prodeje zboží. Snahou dalších let 
bude snížení výdajů prostřednictvím využití dotačních programů na cestovní ruch a kulturu.  
Rozpočet za rok 2017 je rozčleněn na cestovní ruch, kulturu, kino a knihovnu. Nejvyšší výdaje v 
rozpočtu MěKIS činí 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, výběru vstupného při pořádání 
některých kulturních akcí a filmových promítání, z prodeje drobného občerstvení v kině, 
z poskytování počítače s internetem veřejnosti a z kopírovacích služeb. 
Příjem v hospodářské činnosti, který je spojen s činností MěKIS, je průvodcovská činnost. 

 
| Rozpočet MěKIS (výtah z rozpočtu města) r. 2017, informativně přiloženy i roky 2014-2016 

 

  Rok 2017 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 
Výdaje celkem 5 351 104,68 Kč 4 386 427,57 Kč 3 330 430,03 Kč 2 999 432,79 Kč 

Cestovní ruch 2 158 878,57 Kč 1 565 704,56 Kč 1 672 187,49 Kč 1 672 417,78 Kč 
Kultura* 2 633 003,27 Kč 2 238 048,52 Kč 1 319 046,90 Kč 1 022 351,21 Kč 

Kino 491 267,17 Kč 513 980,27 Kč 252 182,76 Kč 224 017,80 Kč 

Knihovna 67 955,67 Kč 68 694,22 Kč 87 012,88 Kč 80 646,00 Kč 

          
Příjmy celkem 999 847,00 Kč 921 729,00 Kč 982 310,00 Kč 816 207,24 Kč 
Cestovní ruch 832 010,00 Kč 775 410,00 Kč 843 489,00 Kč 743 329,72 Kč 

Kultura 56 220,00 Kč 73 869,00 Kč 78 921,00 Kč 37 093,00 Kč 
Kino 105 317,00 Kč 65 575,00 23 060,00 28 449,52 

Knihovna 6 300,00 Kč 6 875,00 Kč 36 840,00 Kč 7 335,00 Kč 

          
*Kultura celkem 2 633 003,27 Kč 2 238 048,52 Kč     

*Karel IV. Celkem 939 705,96 Kč 653 688,00 Kč     
*Dotace 798 750,08 Kč 555 634,80     

*Podíl města 15% 140 955,88 Kč 98 053,20 Kč     
Výsledek (příjmy – 
výdaje) -4 351 257,68 Kč -3 464 698,57 Kč -2 348 120,03 Kč -2 183 225,55 Kč 

 * Ve výdajích na kulturu jsou zahrnuty i částky, které by měly být v roce 2018 proplaceny v rámci grantu Po 
stopách Karla IV. 
Celková částka v roce 2017 činí 939 705,96 Kč, z toho 798 750,08 Kč by měla hradit dotace a 140 955,88 Kč by 
měl být podíl města. Celkové výdaje by se tím pádem měly snížit na částku 4 552 354,60 Kč. Schodek rozpočtu 
se tak sníží na částku 3 552 507,60 Kč. 
Celková částka v roce 2016 činí 653 688 Kč, z toho 555 634,80 Kč by měla hradit dotace a 98 053,20 Kč by měl 
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být podíl města. Celkové výdaje by se tím pádem měly snížit na částku 3 830 792,77 Kč. Schodek rozpočtu se tak 
sníží na částku 2 909 063,77 Kč. 
| Další v r. 2017 

 

Příjem z kopírování, veřejný počítač 7 095 Kč 
 

| Průvodcovské služby r. 2017 
 

Náklady celkem (mzdy brigádníkům) 15 000,00 Kč 

Tržby celkem 37 400,00 Kč 

Hospodářský výsledek 22 400,00 Kč 

 
Zdroj: Finanční odbor města Kašperské Hory a MěKIS 

 
 
| Projekt Po stopách Karla IV. 
 
V roce 2016 se město Kašperské Hory zapojilo společně s partnerským městem Grafenau  do 
Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014 – 
2020. Partneři společně připravili dvouletý projekt nazvaný Po stopách Karla IV. Jeho cílem bylo 
přispět k udržitelnému rozvoji Šumavy a Bavorského lesa, podpořit tyto dvě turistické destinace, 
zvýšit povědomí o kulturním dědictví a podpořit nehmotné kulturní dědictví. Vytyčené cíle byly 
realizovány v podobě kulturně historických akcí, jejichž tematickým pojítkem byla osobnost a 
činnost Karla IV. Kromě připomenutí historie byla akcentována současná spolupráce českých i 
bavorských partnerů. 
Díky projektu se uskutečnily tyto aktivity: Historický festival k poctě Karlu IV. v Grafenau v srpnu 
2016 – 2017, Městské slavnosti v Kašperských Horách v září 2016 – 2017, Setkání na hradě Kašperk 
v květnu 2017, Česko-bavorský festival Šumava a Bavorský les na plátně i mimo něj v říjnu 2017, 
Cyklus oživené historie na hradě Kašperku a společný marketing. 
Pořadateli akcí byli – město Grafenau, hrad Kašperk a Městské kulturní a informační středisko 
Kašperské Hory. MěKIS připravovalo zářijové městské slavnosti 2016 – 2017 a filmový festival 
v říjnu 2017. 
Návrh rozpočtu na oba roky pro Kašperské Hory činil výše € 112 381,00, z toho z dotace by mělo 
být vyhrazeno € 95 523,85 a podíl národního spolufinancování byl € 16 857,15. Na národním 
spolufinancování se mělo podílet MMR ČR ve výši € 5 619,05 a Město Kašperské Hory částkou 
€ 11 238,10.  
Konečné vyúčtování a proplacení proběhne v roce 2018. 
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Zhodnocení činnosti 
 

 
Rok 2017 byl pro Městské kulturní a informační středisko rokem změn. Kulturní referentka 
ukončila koncem května činnost podáním výpovědi, od července bylo po téměř roce obsazeno 
místo vedoucí MěKIS, koncem listopadu podala výpověď referentka propagace a v prosinci 
nastoupil nový kulturní referent. I přes personálně nestabilní situaci byl chod MěKIS dobře zajištěn 
a uskutečnily se všechny naplánované tradiční aktivity. V této souvislosti je nutno zmínit nemalou 
pomoc externí pracovní posily. 
Z hlediska návštěvnosti patřil uplynulý rok k velmi úspěšným. S napočítanými 28 428 návštěvníky 
se za posledních sedm let řadí na druhé místo. Rekordních 30 203 osob zavítalo do infocentra 
v roce 2015, kdy se poprvé vysílal seriál Policie Modrava. Je předpoklad, že návštěvnost opět 
poroste v roce 2018, kdy se na Šumavě a také v Kašperských Horách budou točit nové epizody 
zmíněného seriálu. 
Z celkového počtu návštěvníků tvoří drtivou většinu tuzemští turisté, 7 % představují místní 
občané a necelých 6 % zahraniční návštěvníci, mezi nimiž dominují německy mluvící. 
MěKIS patří mezi certifikovaná turistická informační centra sdružovaná v Asociaci turistických 
informačních center A.T.I.C. ČR. V listopadu 2017 nám byla na další dva roky prodloužena 
certifikace v klasifikační třídě B. 
V oblasti cestovního ruchu nabízelo Městské kulturní a informační středisko tradiční služby 
turistům (podávání informací, prodej zboží a suvenýrů, veřejný internet, kopírovací služby), ale 
též nabízelo komentované prohlídky města. Zájem o ně oproti předchozím letům klesá, což je pro 
nás impuls k jejich inovaci a zatraktivnění. Novinkou byly interaktivní dětské prohlídky, které se u 
návštěvníků těšily velké oblibě. 
Pro zlepšení nabízených služeb turistům v sanitární oblasti byla instalována u kina mobilní 
bezbariérová toaleta. Pronájem zajištovala firma TOI TOI od srpna do konce října 2017. Vyřešili 
jsme tak nedostatek personálu, který by obsluhoval veřejné WC v kině v případě prodloužení 
otevírací doby. 
Co se týče propagace tak jsme i v uplynulém roce spolupracovali s agenturou 2 media, ale snažili 
jsme se dostat do povědomí veřejnosti akce i turistickou lokalitu Kašperské Hory všemi dalšími 
dostupnými prostředky. Využívali jsme k tomu samozřejmě webové stránky města, facebookový 
profil, různé turistické portály, ale také tištěná i zvuková média. 
 
Městské kulturní informační středisko i v uplynulém roce pořádalo tradiční kulturní akce. Mezi 
stálicemi nechyběly Maškarní bál pro děti, oslava Velikonoc, Noc s Andersenem, oslavy 
osvobození americkou armádou, Den hudby, Kašperskohorská pouť, zářijové Šumavské Kašperské 
Hory nebo tradiční rozsvěcení vánočního stromečku s doprovodným programem nebo doplnění 
nových figurek do skříňového Betléma. Novinkou mezi akcemi, uspořádanou díky grantovému 
projektu přeshraniční spolupráce, byl filmový festival Filmové Kašperské Hory zaměřený na 
Šumavu a Bavorský les na plátně i mimo něj, ze kterého bychom rádi učinili také tradiční opakující 
se aktivitu. 
MěKIS během roku spolupracoval s různými místními spolky, s místní ZŠ, ZUŠ i MŠ a také 
s partnerským městem Grafenau. Právě v této oblasti vidíme velké pole působnosti pro 
prohloubení vzájemných vztahů a spolupráci. 
 

 

Zhodnocení finančního hospodaření 
 

 
Z finanční zprávy je patrné, že výdaje na činnost MěKIS od roku 2014 stále rostou. Vzestupnou 
tendenci mají i celkové příjmy, ale ne tak dramatickou. Na zvýšení výdajů se podílelo několik 
faktorů – nákup většího množství zboží, zvýšení počtu stálých zaměstnanců ze tří na čtyři, navýšení 
počtu brigádníků. V rozpočtu cestovního ruchu bylo počítáno také s dotací z programu Putování 
srdcem Evropy, ovšem plánované aktivity nebyly v roce 2017 realizovány. 
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V oblasti kultury se náklady zvětšily díky zapojení do programu přeshraniční spolupráce Česká 
republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014 – 2020 projektem Po stopách Karla IV. Za rok 
2016 činily výdaje na tuto akci 653 688,00 Kč, v roce 2017 pak 939 705,96 Kč. Závěrečné 
vyhodnocení grantu proběhne až v roce 2018, kdy by mělo být městu zpětně na základě 
uznatelných nákladů proplaceno 85 % celkové částky. 
V příštích letech bychom rádi využili možností různých dotací na kulturní akce a aktivity 
v cestovním ruchu. 
 

 
 
 

Za MěKIS Kašperské Hory zpracovala Mgr. Jitka Skořepová dne 12. 4. 2018
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Přílohy 
 

 
| Příloha č. 1 – náhled letáčku Kešky pro opravdové dobrodruhy 
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| Příloha č. 2 – náhled letáčku Kulturní program 2017 
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| Příloha č. 3 – náhled letáčku Šumavské Kašperské Hory (CZ, DE) 
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| Příloha č. 4 – náhled letáčku Filmové Kašperské Hory (CZ, DE) 
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| Příloha č. 5 – podrobná měsíční statistika návštěvnosti MěKIS za rok 2017 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statistika 
povinná

c e l k e m místní 
občan

domácí zahraniční Německo, 
Rakousko

Nizozemsko Velká 
Británie

Slovensko Amerika Belgie Francie Itálie Rusko Polsko ostatní

Leden 408 163 211 34 26 2 1 2 3
Únor 1241 191 926 124 107 4 4 1 8
Březen 899 169 679 51 51 0
Duben 1350 158 1127 65 53 4 8 0
Květen 1923 206 1615 102 84 3 6 5 3 1
Červen 2492 148 2130 214 172 8 4 12 4 2 12
Červenec 7282 156 6821 305 222 6 32 12 4 29
Srpen 6564 268 5907 389 201 12 97 52 2 12 2 11 0
Září 3272 180 2854 238 169 12 2 2 5 3 4 41
Říjen 2026 182 1704 140 131 1 6 2 0
Listopad 461 129 307 25 25

Prosinec 510 116 379 15 15 0

C e l k e m 28428 2066 24660 1702 1231 43 111 117 5 2 46 0 6 22 119

12 Průměr/mě 2369

0 Průměr/de 96

zpracovala Tereza Halbhuberová , dne 3. 1. 2018

Statistika návštěvnosti MěKIS Kašperské Hory 
rok 2017

Počet 
otevíracích 

dní v 
měsíci

Měsíc

Návštěvníci Zahraniční návštěvníci

Statistika nepovinná Statistika nepovinná
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| Příloha č. 6 - linky k článkům na webových stránkách o Kašperských Horách 
 
http://regiony.impuls.cz/objevte-krasu-kasperskych-hor-na-sjezdovkach-bezkach-ci-sneznicich-1fv-
/plzensky-kraj.aspx?c=A170124_172816_imp-plzensky_sucha 

http://klatovsky.denik.cz/zpravy_region/kasperk-loni-zlomil-rekord-20170126.html 

http://www.blesk.cz/clanek/radce-zdravi-a-zivotni-styl-zivotni-styl/446301/vikendove-lyzovani-v-cechach-
vyberou-si-rebelove-i-rodice-s-batolaty.html?kapitola=660367 

http://doma.nova.cz/clanek/rodinaadeti/kam-pojedetes-detmi-na-jarnaky-nase-tipy.html 

http://www.qap.cz/object/hrad-kasperk-chysta-na-jarni-prazdniny-prohlidky-86809 

http://www.blesk.cz/clanek/radce-zdravi-a-zivotni-styl-zivotni-styl/446301/vikendove-lyzovani-v-cechach-
vyberou-si-rebelove-i-rodice-s-batolaty.html?kapitola=660367 

http://doma.nova.cz/clanek/rodinaadeti/kam-pojedetes-detmi-na-jarnaky-nase-tipy.html 

http://www.qap.cz/object/tipy-na-unorovy-vikend-4-a-5-86926 

http://regiony.impuls.cz/vystavy-tvorive-dilny-cestopisne-prednasky-i-prohlidky-hradu-kasperk-v-unoru-v-
kasperskych-horach-il8-/plzensky-kraj.aspx?c=A170206_192638_imp-plzensky_sucha 

http://www.qap.cz/object/kam-vyrazit-o-vikendu-tipy-na-11-a-12-unora-87083 

https://klatovsky.denik.cz/zpravy_region/kasperk-zve-na-jarni-navstevu-20170210.html 

http://www.superrodina.cz/2017/02/12/tipy-na-volny-cas-vystavy-tvorive-dilny-cestopisne-prednasky-i-
prohlidky-hradu-kasperk-v-unoru-v-kasperskych-horach/ 

http://www.qap.cz/object/7-tipu-za-zabavou-o-jarnich-prazdninach-v-plzenskem-kraji-87167 

https://www.facebook.com/kudyznudy/posts/10154310193297546 

http://plzen.cz/ski-areal-kasperky-obmenil-zasnezovani/ 

http://www.rozhlas.cz/plzen/zpravodajstvi/_zprava/kasperk-je-pro-navstevniky-otevreny-i-behem-unora--
1700178 

http://www.kudyznudy.cz/aktuality/velka-tajenka-odhalena--ktera-mista-v-cechach-mate.aspx 

http://www.kudyznudy.cz/Aktuality/Kam-s-detmi-behem-jarnich-prazdnin-2015-.aspx, 
https://www.facebook.com/kudyznudy/posts/10154331608407546 

http://regiony.impuls.cz/vylety-na-sneznicich-retro-zavody-tvorive-dilny-cestopisne-prednasky-i-prohlidky-
hradu-kasperk-v-ioz-/plzensky-kraj.aspx?c=A170301_195836_imp-plzensky_sucha 

http://www.qap.cz/object/kasperk-se-pripravuje-na-novou-sezonu-chybet-nebudou-ani-nocni-prohlidky-
87660 

http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/vikend/_zprava/premyslite-co-o-vikendu-podniknout-nase-tipy-vas-
zavedou-na-kuriozni-zavody-do-galerie-i-do-zoo--1706452 

https://plzen.idnes.cz/hrad-kasperk-cyy-/plzen-zpravy.aspx?c=A170316_113442_plzen-zpravy_pp 

http://regiony.impuls.cz/hrad-kasperk-cyy-/plzensky-kraj.aspx?c=A170316_183010_imp-plzensky_kov 

http://www.topvip.cz/celebrity/svatecni-tip-pro-celou-rodinu-velikonocni-kasperske-hory-a-hrad-kasperk 

http://regiony.impuls.cz/velikonocni-kasperske-hory-a-hrad-kasperk-fg9-/plzensky-
kraj.aspx?c=A170317_201421_imp-plzensky_sucha 

http://trendy-age.cz/velikonocni-kasperske-hory-hrad-kasperk/, 
https://www.facebook.com/trendyage/posts/1397402653647789 

http://regiony.impuls.cz/velikonocni-kasperske-hory-dpf-/plzensky-kraj.aspx?c=A170324_201206_imp-
plzensky_sucha

 

http://regiony.impuls.cz/objevte-krasu-kasperskych-hor-na-sjezdovkach-bezkach-ci-sneznicich-1fv-/plzensky-kraj.aspx?c=A170124_172816_imp-plzensky_sucha
http://regiony.impuls.cz/objevte-krasu-kasperskych-hor-na-sjezdovkach-bezkach-ci-sneznicich-1fv-/plzensky-kraj.aspx?c=A170124_172816_imp-plzensky_sucha
http://klatovsky.denik.cz/zpravy_region/kasperk-loni-zlomil-rekord-20170126.html
http://www.blesk.cz/clanek/radce-zdravi-a-zivotni-styl-zivotni-styl/446301/vikendove-lyzovani-v-cechach-vyberou-si-rebelove-i-rodice-s-batolaty.html?kapitola=660367
http://www.blesk.cz/clanek/radce-zdravi-a-zivotni-styl-zivotni-styl/446301/vikendove-lyzovani-v-cechach-vyberou-si-rebelove-i-rodice-s-batolaty.html?kapitola=660367
http://doma.nova.cz/clanek/rodinaadeti/kam-pojedetes-detmi-na-jarnaky-nase-tipy.html
http://www.qap.cz/object/hrad-kasperk-chysta-na-jarni-prazdniny-prohlidky-86809
http://www.blesk.cz/clanek/radce-zdravi-a-zivotni-styl-zivotni-styl/446301/vikendove-lyzovani-v-cechach-vyberou-si-rebelove-i-rodice-s-batolaty.html?kapitola=660367
http://www.blesk.cz/clanek/radce-zdravi-a-zivotni-styl-zivotni-styl/446301/vikendove-lyzovani-v-cechach-vyberou-si-rebelove-i-rodice-s-batolaty.html?kapitola=660367
http://doma.nova.cz/clanek/rodinaadeti/kam-pojedetes-detmi-na-jarnaky-nase-tipy.html
http://www.qap.cz/object/tipy-na-unorovy-vikend-4-a-5-86926
http://regiony.impuls.cz/vystavy-tvorive-dilny-cestopisne-prednasky-i-prohlidky-hradu-kasperk-v-unoru-v-kasperskych-horach-il8-/plzensky-kraj.aspx?c=A170206_192638_imp-plzensky_sucha
http://regiony.impuls.cz/vystavy-tvorive-dilny-cestopisne-prednasky-i-prohlidky-hradu-kasperk-v-unoru-v-kasperskych-horach-il8-/plzensky-kraj.aspx?c=A170206_192638_imp-plzensky_sucha
http://www.qap.cz/object/kam-vyrazit-o-vikendu-tipy-na-11-a-12-unora-87083
https://klatovsky.denik.cz/zpravy_region/kasperk-zve-na-jarni-navstevu-20170210.html
http://www.superrodina.cz/2017/02/12/tipy-na-volny-cas-vystavy-tvorive-dilny-cestopisne-prednasky-i-prohlidky-hradu-kasperk-v-unoru-v-kasperskych-horach/
http://www.superrodina.cz/2017/02/12/tipy-na-volny-cas-vystavy-tvorive-dilny-cestopisne-prednasky-i-prohlidky-hradu-kasperk-v-unoru-v-kasperskych-horach/
http://www.qap.cz/object/7-tipu-za-zabavou-o-jarnich-prazdninach-v-plzenskem-kraji-87167
https://www.facebook.com/kudyznudy/posts/10154310193297546
http://plzen.cz/ski-areal-kasperky-obmenil-zasnezovani/
http://www.rozhlas.cz/plzen/zpravodajstvi/_zprava/kasperk-je-pro-navstevniky-otevreny-i-behem-unora--1700178
http://www.rozhlas.cz/plzen/zpravodajstvi/_zprava/kasperk-je-pro-navstevniky-otevreny-i-behem-unora--1700178
http://www.kudyznudy.cz/aktuality/velka-tajenka-odhalena--ktera-mista-v-cechach-mate.aspx
http://www.kudyznudy.cz/Aktuality/Kam-s-detmi-behem-jarnich-prazdnin-2015-.aspx
https://www.facebook.com/kudyznudy/posts/10154331608407546
http://regiony.impuls.cz/vylety-na-sneznicich-retro-zavody-tvorive-dilny-cestopisne-prednasky-i-prohlidky-hradu-kasperk-v-ioz-/plzensky-kraj.aspx?c=A170301_195836_imp-plzensky_sucha
http://regiony.impuls.cz/vylety-na-sneznicich-retro-zavody-tvorive-dilny-cestopisne-prednasky-i-prohlidky-hradu-kasperk-v-ioz-/plzensky-kraj.aspx?c=A170301_195836_imp-plzensky_sucha
http://www.qap.cz/object/kasperk-se-pripravuje-na-novou-sezonu-chybet-nebudou-ani-nocni-prohlidky-87660
http://www.qap.cz/object/kasperk-se-pripravuje-na-novou-sezonu-chybet-nebudou-ani-nocni-prohlidky-87660
http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/vikend/_zprava/premyslite-co-o-vikendu-podniknout-nase-tipy-vas-zavedou-na-kuriozni-zavody-do-galerie-i-do-zoo--1706452
http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/vikend/_zprava/premyslite-co-o-vikendu-podniknout-nase-tipy-vas-zavedou-na-kuriozni-zavody-do-galerie-i-do-zoo--1706452
https://plzen.idnes.cz/hrad-kasperk-cyy-/plzen-zpravy.aspx?c=A170316_113442_plzen-zpravy_pp
http://regiony.impuls.cz/hrad-kasperk-cyy-/plzensky-kraj.aspx?c=A170316_183010_imp-plzensky_kov
http://www.topvip.cz/celebrity/svatecni-tip-pro-celou-rodinu-velikonocni-kasperske-hory-a-hrad-kasperk
http://regiony.impuls.cz/velikonocni-kasperske-hory-a-hrad-kasperk-fg9-/plzensky-kraj.aspx?c=A170317_201421_imp-plzensky_sucha
http://regiony.impuls.cz/velikonocni-kasperske-hory-a-hrad-kasperk-fg9-/plzensky-kraj.aspx?c=A170317_201421_imp-plzensky_sucha
http://trendy-age.cz/velikonocni-kasperske-hory-hrad-kasperk/
https://www.facebook.com/trendyage/posts/1397402653647789
http://regiony.impuls.cz/velikonocni-kasperske-hory-dpf-/plzensky-kraj.aspx?c=A170324_201206_imp-plzensky_sucha
http://regiony.impuls.cz/velikonocni-kasperske-hory-dpf-/plzensky-kraj.aspx?c=A170324_201206_imp-plzensky_sucha
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https://www.vyletnik.cz/novinky/2860-svatecni-tip-pro-celou-rodinu-velikonocni-kasperske-hory-a-hrad-
kasperk/

http://www.rozhlas.cz/plzen/zpravodajstvi/_zprava/na-kasperku-se-bude-letos-hodne-pracovat--1712635 

http://www.qap.cz/object/tipy-na-aprilovy-vikend-1-a-2-dubna-88251 

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/460120/akce-na-velikonoce-kraj-po-kraji-specialni-prohlidky-
zamku-i-vystava-rekordu.html?kapitola=711182 

http://babinet.cz/clanek-20143-kasperske-hory-zvou-na-zajimave-velikonocni-akce.html 

http://www.kudyznudy.cz/Aktuality/10-tipu-na-netradicni-velikonocni-oslavy.aspx 

http://www.dama-online.cz/2017/04/13/tip-na-velikonocni-vylet/ 

http://www.rozhlas.cz/plzen/zpravodajstvi/_zprava/hrady-a-zamky-lakaji-na-velikonocni-akce--1718396 

http://www.kudyznudy.cz/Aktuality/20-napadu-na-Velikonoce--trhy--prohlidky-a-program.aspx 

https://mojebetynka.maminka.cz/clanek/kam-se-muzete-bez-obav-vydat-i-s-miminkem-v-kocarku-zname-
skvela-mista#part=2 

https://klatovsky.denik.cz/zpravy_region/na-kasperk-se-vrati-karel-iv-20170503.html 

http://www.qap.cz/object/kasperk-se-ponori-do-doby-karla-iv-na-sve-si-prijdou-i-gurmani-89220 

https://www.plzen.cz/2017/05/05/historicke-slavnosti-kasperk-za-karla-iv/ 

https://klatovsky.denik.cz/zpravy_region/foto-oslavy-na-kasperku-predcasne-ukoncil-dest-20170509.html 

http://babinet.cz/clanek-20282-kvetnove-akce-v-kasperskych-horach.html 

https://www.facebook.com/kudyznudy/posts/10154575971637546 

https://www.kudyznudy.cz/Aktuality/Na-Kasperku-chystaji-nove-navstevnicke-okruhy.aspx 

http://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/akce/vikend-plny-buchet-na-hrade-kasperk.aspx 

https://klatovsky.denik.cz/zpravy_region/vikend-na-kasperku-bude-patrit-buchtam-ale-nejedlym-
20170525.html 

https://www.plzen.cz/2017/05/26/vikend-plny-buchet-na-hrade-kasperk/ 

http://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/kasperk-zve-v-sobotu-a-v-nedeli-na-vikend-plny-buchet-137540/ 

https://www.kamsdetmi.com/detail.html?id=58716 

https://klatovsky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-na-kasperku-vyrabeli-hlinene-buchty-20170531.html 

http://www.kdykde.cz/calendar/kdykde/1725695-noc-kostelu-v-kasperskych-horach 

https://plzen.cz/sesta-noc-kostelu-v-kasperskych-horach/ 

http://www.divadlo.cz/?clanky=richard-iii-mimoradne-v-divadle-v-celetne-13-14-a-16-cervna 

http://www.expresfm.cz/media/podcast/2017/06/family_expres-2462017.mp3 (Kašpar) 

http://regiony.impuls.cz/hudebni-kasperske-hory-07r-/plzensky-kraj.aspx?c=A170613_224340_imp-
plzensky_sucha 

https://www.plzen.cz/2017/06/15/kapely-ohniva-a-bubenicka-show/ 

http://plzen.cz/den-hudby-v-kasperskych-horach-2/ 

http://cyklotrasy.cz/akce/ukaz.phtml?id=275312 

http://www.regionplzen.cz/kalendar/den-hudby-20208/ 

http://www.copak.cz/_3r9cb-den-hudby 

http://www.kalendarakci.atlasceska.cz/den-hudby-kasperske-hory-79180/ 

http://www.qap.cz/object/kam-o-statnich-svatcich-vyrazit-podivejte-se-na-tipy-na-vylety-i-za-zabavou-

https://www.vyletnik.cz/novinky/2860-svatecni-tip-pro-celou-rodinu-velikonocni-kasperske-hory-a-hrad-kasperk/
https://www.vyletnik.cz/novinky/2860-svatecni-tip-pro-celou-rodinu-velikonocni-kasperske-hory-a-hrad-kasperk/
http://www.rozhlas.cz/plzen/zpravodajstvi/_zprava/na-kasperku-se-bude-letos-hodne-pracovat--1712635
http://www.qap.cz/object/tipy-na-aprilovy-vikend-1-a-2-dubna-88251
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/460120/akce-na-velikonoce-kraj-po-kraji-specialni-prohlidky-zamku-i-vystava-rekordu.html?kapitola=711182
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/460120/akce-na-velikonoce-kraj-po-kraji-specialni-prohlidky-zamku-i-vystava-rekordu.html?kapitola=711182
http://babinet.cz/clanek-20143-kasperske-hory-zvou-na-zajimave-velikonocni-akce.html
http://www.kudyznudy.cz/Aktuality/10-tipu-na-netradicni-velikonocni-oslavy.aspx
http://www.dama-online.cz/2017/04/13/tip-na-velikonocni-vylet/
http://www.rozhlas.cz/plzen/zpravodajstvi/_zprava/hrady-a-zamky-lakaji-na-velikonocni-akce--1718396
http://www.kudyznudy.cz/Aktuality/20-napadu-na-Velikonoce--trhy--prohlidky-a-program.aspx
https://mojebetynka.maminka.cz/clanek/kam-se-muzete-bez-obav-vydat-i-s-miminkem-v-kocarku-zname-skvela-mista#part=2
https://mojebetynka.maminka.cz/clanek/kam-se-muzete-bez-obav-vydat-i-s-miminkem-v-kocarku-zname-skvela-mista#part=2
https://klatovsky.denik.cz/zpravy_region/na-kasperk-se-vrati-karel-iv-20170503.html
http://www.qap.cz/object/kasperk-se-ponori-do-doby-karla-iv-na-sve-si-prijdou-i-gurmani-89220
https://www.plzen.cz/2017/05/05/historicke-slavnosti-kasperk-za-karla-iv/
https://klatovsky.denik.cz/zpravy_region/foto-oslavy-na-kasperku-predcasne-ukoncil-dest-20170509.html
http://babinet.cz/clanek-20282-kvetnove-akce-v-kasperskych-horach.html
https://www.facebook.com/kudyznudy/posts/10154575971637546
https://www.kudyznudy.cz/Aktuality/Na-Kasperku-chystaji-nove-navstevnicke-okruhy.aspx
http://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/akce/vikend-plny-buchet-na-hrade-kasperk.aspx
https://klatovsky.denik.cz/zpravy_region/vikend-na-kasperku-bude-patrit-buchtam-ale-nejedlym-20170525.html
https://klatovsky.denik.cz/zpravy_region/vikend-na-kasperku-bude-patrit-buchtam-ale-nejedlym-20170525.html
https://www.plzen.cz/2017/05/26/vikend-plny-buchet-na-hrade-kasperk/
http://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/kasperk-zve-v-sobotu-a-v-nedeli-na-vikend-plny-buchet-137540/
https://www.kamsdetmi.com/detail.html?id=58716
https://klatovsky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-na-kasperku-vyrabeli-hlinene-buchty-20170531.html
http://www.kdykde.cz/calendar/kdykde/1725695-noc-kostelu-v-kasperskych-horach
https://plzen.cz/sesta-noc-kostelu-v-kasperskych-horach/
http://www.divadlo.cz/?clanky=richard-iii-mimoradne-v-divadle-v-celetne-13-14-a-16-cervna
http://www.expresfm.cz/media/podcast/2017/06/family_expres-2462017.mp3
http://regiony.impuls.cz/hudebni-kasperske-hory-07r-/plzensky-kraj.aspx?c=A170613_224340_imp-plzensky_sucha
http://regiony.impuls.cz/hudebni-kasperske-hory-07r-/plzensky-kraj.aspx?c=A170613_224340_imp-plzensky_sucha
https://www.plzen.cz/2017/06/15/kapely-ohniva-a-bubenicka-show/
http://plzen.cz/den-hudby-v-kasperskych-horach-2/
http://cyklotrasy.cz/akce/ukaz.phtml?id=275312
http://www.regionplzen.cz/kalendar/den-hudby-20208/
http://www.copak.cz/_3r9cb-den-hudby
http://www.kalendarakci.atlasceska.cz/den-hudby-kasperske-hory-79180/
http://www.qap.cz/object/kam-o-statnich-svatcich-vyrazit-podivejte-se-na-tipy-na-vylety-i-za-zabavou-90541
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90541

 

https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/prazdniny-na-pamatkach-20170705.html 

http://www.qap.cz/object/kasperk-ozivi-behem-prazdnin-nocni-prohlidky-i-divadelni-predstaveni-90542 

https://www.plzen.cz/2017/07/12/tajemstvi-podzemi-i-spanelske-rytmy/ 

https://www.plzen.cz/2017/07/12/po-stopach-kasperskeho-hejtmana-jana-v-noci/ 

http://zpravy.rozhlas.cz/plzen/zpravodajstvi/_zprava/dnes-na-hrade-kasperk-opet-zacinaji-oblibene-nocni-
ozivene-prohlidky--1740878  

http://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/akce/nocni-prohlidky-na-hrade-kasperk--1-.aspx 

http://www.jomagazin.cz/tipy-na-dovolenou-vylety-kolem-kasperskych-hor 

http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/vikend/_zprava/tipy-na-vikend-masters-of-rock-husite-na-vitkove-nebo-
pivni-slavnosti-ve-svijanech--1741077 

https://www.kudyznudy.cz/Aktuality/O-prazdninach-je-hrad-Kasperk-otevren-take-v-ponde.aspx 

https://www.plzen.cz/2017/07/16/po-stopach-sumavskych-zlatokopu/ 

http://www.vyletynaden.cz/cs/aktuality/srpnove-nocni-prohlidky-hrad-kasperk-124.html 

https://www.seniorum.cz/volny-cas/kultura/divadlo/10919-kaspari-v-cervnu-2c-cervenci-a-srpnu-divakum-
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