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Charakteristika MěKIS 

Základní údaje 

Název Městské kulturní a informační středisko 
Sídlo Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory 
IČ 00255645 
Zřizovatel Město Kašperské Hory 
 
Telefon +420 376 503 411, +420 376 503 412 
Web www.sumava.net/ickhory 
E-mail informace@kasphory.cz, kultura@kasphory.cz 

Popis 

Městské kulturní a informační středisko (dále jen MěKIS) bylo zřízeno 1. června 1999 jako 
příspěvková organizace města Kašperské Hory. Od roku 2000 je MěKIS vedeno jako 
samostatná organizační složka města.  Je financováno městem Kašperské Hory a nabízí 
turistické informace a služby pro obyvatele a návštěvníky města.  
Je otevřeno celoročně, sídlí na Náměstí v budově radnice ve velmi příjemných a moderně 
zařízených prostorách. Mimo provozní dobu MěKIS je před budovou radnice instalován 
informační panel – kiosek s technologií internetového prohlížeče pro získání informací 
o městě a okolí 24 hodin on-line. 
Do kanceláře MěKIS je bezbariérový přístup. 
Personál MěKIS spravuje mimo činnost kulturní a informační také městské kino, městskou 
knihovnu, redakci Kašperskohorského zpravodaje a zajištuje pronájmy Horského klubu. Pod 
hlavičkou kulturní činnosti vystupuje i kulturní komise, která je poradním orgánem Rady 
města. 

Současný stav 

� MěKIS je provozováno celoročně 
� Provozní doba v roce 2013 
 leden – květen po - pá 9.00 – 12.00 13.00 – 16.00 
 červen po - pá 9.00 – 12.00 13.00 – 16.00 
  so - ne 9.00 – 15.00 
 červenec - srpen po – pá 8.30 – 17.00 
  so – ne 9.00 – 15.00 
 září po – pá 9.00 – 12.00 13.00 – 16.00 
  so - ne 9.00 – 15.00 
 říjen – prosinec po - pá 9.00 – 12.00 13.00 – 16.00 
� MěKIS je členem Asociace turistických informačních center ČR, dle kategorizace je 

začleněno do skupiny B (pro období let 2012 – 2015) – více informací v příloze. 
� Jazyková vybavenost: český jazyk, anglický jazyk, francouzský jazyk, základy německého 

jazyka. 
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Organizační struktura 

Personální obsazení 

Pracovní poměr na plný úvazek 
� Ing. Veronika Rosecká – vedoucí MěKIS, redaktorka Kašperskohorského zpravodaje, 

zajištění oblasti informací 
� Lucie Valentová – kulturní referent, provoz kina a knihovny, pořádání kulturních akcí 
 
Pod MěKIS organizačně spadá také 
� kronikář, 
� dvě knihovnice, 
� promítač v kině, 
� roznáška Kašperskohorského zpravodaje, 
� dvě brigádnické síly, 
� dva průvodci města. 
 

Brigádnické síly v počtu dvou osob jsou využívány pro víkendový provoz především v letní 
turistické sezoně. V měsících červenci, srpnu a září i během pracovních dní. V červenci 
a srpnu fungovaly také průvodcovské služby po městě v personálním zajištění dvou 
průvodců. 
 
MěKIS společně s hradem Kašperkem se sjednotily ve společnou nadjednotku pod názvem 
Destinační management. Zodpovědnou osobou je Mgr. Zdeněk Svoboda.  
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Cíle působení 

Primárním cílem MěKIS je zajištění kvalitních služeb v oblasti cestovního ruchu a kultury ve 
městě pro místní obyvatele i návštěvníky města.  
 
MěKIS pracuje na neustálém zkvalitňování svých služeb, budování turistické infrastruktury 
(turistická značení, městský informační systém, informační panely s mapovými podklady), 
vznik tradičních akcí (pouť, Den hudby, Šumavské Kašperské Hory, velikonoční a vánoční 
trhy) a další. Rozpis jednotlivých aktivit je uveden v kapitole Popis činností. 
 

Popis činnosti 

Cestovní ruch 

Jedná se o zajištění oblasti informací. Tj. vydávání informačních materiálů včetně zpracování 
a vydávání přehledů turistické nabídky a kulturních přehledů, zajištění materiálů z okolí, 
aktualizace a vyhledávání informací o subjektech cestovního ruchu (dále jen CR) a zpracování 
do přehledných databází (písemné – šanony, elektronické – databáze v PC, příp. na webu), 
aktualizace webových portálů, komunikace s médii (noviny, rozhlas), spolupráce s ostatními 
IC v regionu, spolupráce s ubytovacími, stravovacími, kulturními zařízeními a poskytovateli 
volnočasových aktivit, spolupráce s asociacemi cestovního ruchu a s odborem cestovního 
ruchu Plzeňského kraje. Vyhledávání dotací, zpracování žádostí na projekty, řešení projektu, 
vyúčtování. 

Dotisk a tvorba informačních materiálů 

Pohledová mapa města ČJ, AJ, NJ 4 000 ks Dotisk 

Hrad Kašperk ČJ 4 000 ks Dotisk 

Kulturní program 2014 ČJ 10 000 ks Nová tiskovina 

Dětem ČJ 10 000 ks Nová tiskovina 

Projekt Informační systém Kašperské Hory 

V roce 2013 byla podána žádost o dotaci Dispoziční fond – přeshraniční spolupráce, která 
byla přijata. Projekt byl zaměřen na zkvalitnění informačního a orientačního systému města.  
 
Celkové výdaje za projekt činily 250 206,50 Kč. Schválená dotace ve výši 8 316 € 
(cca 212 681,70 Kč) bude převedena na účet města v roce 2014. 
 

Dokončení projektu proběhlo v termínovém zpoždění 3 měsíců, z důvodů větší náročnosti 
a pracovního vypětí (systém byl instalován na konci letní sezony). Zapracovalo se však 
podrobněji na obsahu a kvalitě dat, což je naopak pozitivem. 
 
Jednotlivé části projektu: 
� informační pylon (mapa města, turistická mapa okolí, informace z města a okolí),  



 6 

� plakátovací válec (slouží k propagaci kulturních, turistických a sportovních akcí v okolí 
Kašperských Hor, v případě volného místa i z širšího okolí, výlep zajišťuje výhradně 
MěKIS)  

� turistické rozcestníky – rozcestník KČT, rozcestník vycházkových okruhů a naučných 
stezek 

� městský informační systém – hnědé cedulky směřující na důležité turistické cíle 
a komunální cíle (např. Zdravotní středisko, pošta, bankomat…) 

Návštěvnost MěKIS 

MěKIS za rok 2013 navštívilo 18 235 návštěvníků (místních obyvatel, českých i zahraničních 
turistů). Pro srovnání v roce 2012 to bylo 12 786 návštěvníků, vidíme tedy rapidní nárůst, 
zhruba o 30 %. V příloze je podrobný rozpis návštěvnosti a statistiky z loňských let. 

Prodej zboží a poskytování služeb 

V kanceláři MěKIS je nabízena k prodeji řada turistických materiálů, suvenýrů atp. Jedná se 
o prodej knih, map, autoatlasů, turistických průvodců, pohlednic, turistických známek, 
turistických vizitek, odznáčků, kalendářů, šumavských regionálních produktů, magnetů atd.  
Mezi placené služby na MěKIS patří využití internetu a kopírovací služby (A4, A3). Prodej 
zboží je jedním z příjmů MěKIS. 
Měsíčně se provádí inventury zboží na skladě a v komisním prodeji a tržby se odvádějí na 
pokladnu finančního odboru města. Součástí inventur je i evidence využití internetu 
a kopírovací služby. 
 
Celkové příjmy za prodej zboží a služeb činily za rok 2013 částku 421 405,00 Kč. 

Kulturní činnost 

Kulturní činností se rozumí pořádání kulturních akcí pod hlavičkou městského kulturního 
střediska, vydávání kulturních přehledů, promítání v kině, zajištění propagace, výlep plakátů 
ve městě, rozvoz plakátů v okolí. 
 
Hlavní akce konané v roce 2013 (podrobný rozpis, zhodnocení akce, termíny akcí, rozpočet 

viz příloha): 

� Digitalizace kina – slavnostní zahájení digitálního promítání 
� Maškarní karneval pro děti  
� Velká výstava obrazů žáků Základní umělecké školy a Základní školy  
� Velikonoční trhy  
� Čína, země mnoha tváří  
� Noc s Andersenem 
� Čarodějnice  
� Pietní akt - Oslavy osvobození 
� Kašperskohorský běh dětí 
� Den hudby 
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� Vzpomínkový akt - Karel Klostermann (90 let od úmrtí spisovatele) 
� Historie pivovarnictví v Kašperských Horách 
� Kašperskohorská pouť 
� Den s vojáky a integrovanými složkami 
� Pellant trio 
� Pietní akt – Den válečných veteránů 
� Rozsvícení vánočního stromu 
� Pokračování Kašperskohorského betlému 
� Vánoční koncert 

Výstavy 

� Leden – únor Šumavské betlémy 
� Únor – duben Velká výstava obrazů 
� Květen Šumava a Ural  
� Červen Cestou po Šumavě 
� Červenec – srpen Výstava fotografií ze Šumavy – p. Korbel   
� Září – listopad Fotografie Šumavy Macenauer 
� Září – ½ listopadu Výstava kalendáříků 

� 2
/2 prosince  Výstava o životě Karla Klostermanna 

Knihovna 

Referent kultury se také stará o provoz knihovny, zajištění personálu knihovny, správa 
a aktualizace databáze, evidence knih, měsíční odvod tržeb (poplatky čtenářů, upomínky), 
roční výkazy, revize knih. 

Horský klub 

Pro Horský klub pracovníci MěKIS zajišťují evidenci a přehled pronájmů jednotlivých 
kluboven a sálu. Sepsání nájemních smluv dle ceníku Horského klubu. Pronájmy mimo rámec 
ceníku řeší Rada města, po rozhodnutí RM, přechází korespondence na MěKIS. 
 
V roce 2013 proběhlo v Horském klubu celkem 11 placených pronájmů. 
Pravidelně každý týden probíhalo veřejné cvičení (zumba) a kurzy anglického jazyka. 

Kašperskohorský zpravodaj 

Kašperskohorský zpravodaj (KHZ) je vydáván 6x ročně, slouží primárně občanům Kašperských 
Hor. Práce na zpravodaji zahrnují: příjem článků od pisatelů, příjem placené inzerce, grafické 
práce a vkládání podkladů do grafického programu, předtisková příprava, konzultace 
s tiskárnou, konzultace s pracovníkem roznášky KHZ, konzultace se mzdovou účetní ohledně 
žádosti o proplacení roznášky, řešení vyúčtování tisku. 
 
Náklady za tisk zpravodaje  38 367,00 Kč 
Roznáška zpravodaje  5 100,00 Kč  
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Příjem za placenou inzerci  5 600,00 Kč 
 
Podrobný rozpis nákladů a výdajů jednotlivých čísel uveden v příloze. 

Komentované prohlídky města 

Novou službou roku 2013 bylo spuštění komentovaných prohlídek města v letních měsících. 
Celkem se prohlídek zúčastnilo 187 osob. Na tržbách se vybralo 7 685,00 Kč. 
Podrobný rozpis návštěvnosti v příloze. 

 

 

Prohlídky města základní snížené celkem osob tržba 

červenec 30 32 62 2 470 Kč 

srpen 52 27 63 3 220 Kč 

září 7 6 13 510 Kč 

říjen 33 0 33 1 485 Kč 

celkem 122 65 187 7 685 Kč 

Program Podpory klubové, spolkové a jiné zájmové činnosti 

Poradním orgánem Rady města je kulturní komise, jejímž úkolem je zajištění kvalitního 
a příznivého zázemí ke kulturnímu dění ve městě. Každoročně vypisuje program Podpory 
klubové, spolkové a jiné zájmové činnosti, ze kterého mohou čerpat fyzické osoby, spolky, 
kluby nebo zájmová sdružení finanční příspěvky na kulturní, sportovní a společenské akce, 
tvůrčí a zájmovou činnost.  
O celkové zajištění tohoto programu se stará kulturní referent. Náplní práce je vyhlášení 
a zveřejnění dotace, příjem a evidence žádostí, zpracování podkladů pro Kulturní komisi, 
vyhotovení smluv, závěrečné vyúčtování, roční vyúčtování pro finanční odbor města. 
 
V roce 2013 se v programu rozdalo 160 000,00 Kč.  
 

Podrobný přehled příjemců dotace v r. 2013 je uveden v příloze. 

 



 9 

Finanční hospodaření 

MěKIS je financováno z městského rozpočtu jako organizační složka města Kašperské Hory. 
Návrh rozpočtu (včetně jeho změn) připravují pracovnice MěKIS (zvlášť pro jednotlivé oblasti 
týkající se činnosti MěKIS), poté probíhá konzultace s paní starostkou. Takto navržený 
rozpočet je na finančním odboru zahrnut do celkového rozpočtu města, který je poté 
schvalován zastupitelstvem. Případné aktivity, které nebyly předem zahrnuty v rozpočtu 
(změny rozpočtu, tzv. rozpočtová opatření), musí být schváleny radou města. 
 
Rozpočet MěKIS je rozčleněn na cestovní ruch, kulturu, kino, knihovnu a další. Příjem této 
části rozpočtu plyne zvláště z prodeje zboží a suvenýrů, z pořádání kulturních akcí (vstupné) 
a poskytování internetu. Provizní systém na MěKIS neexistuje, zprostředkování informací o 
nabídce cestovního ruchu je poskytováno zdarma.  
Mezi příjmy z cestovního ruchu patří také poplatky za rekreační pobyt, poplatek z ubytovací 
kapacity a také platba parkovného na náměstí, na kterém převážně parkují návštěvníci 
města. Tyto příjmy nejsou však zahrnuty do rozpočtu cestovního ruchu, ale jsou zařazeny 
jako rozpočtový příjem města. 
 
Tabulka uvádí celkový rozpočet pro činnost skupiny Destinačního managementu (tj. MěKIS + 
hrad Kašperk), jehož součástí jsou příjmy z cestovního ruchu uváděné jako rozpočtový příjem 
města. Aktivity hradu, které nepatří do hospodářské činnosti, jsou taktéž zahrnuty do této 
části rozpočtu.  
 
Plnění rozpočtu skupiny Destinačního managementu k 31. 12. 2013 
 

DESTINAČNÍ MANAGEMENT  -  PŘÍJMY  ÚZ  § 
polo- 
žka 

schválený 
rozpočet 

upravený 
rozpočet 

plnění                  
k 31.12. 
2013 

        částky uvedeny v tis. Kč 

Nedaňové příjmy - místní poplatky - 
PŘÍJMY 

      280 268,186 270,802 

poplatek za rekreační pobyt     1342 200 178,186 179,886 

poplatek z ubytovací kapacity     1345 80 90 90,916 

              

Cestovní ruch - PŘÍJMY   2143   498 553 560 

příjem z prodeje inf. materiálů - MěKIS     2112 350 405 412 

dotace na tur. místopisné tabule     2324 148 148 148 

              

Kino - PŘÍJMY   3313   40 17 21 

příjmy za poskyt. služby - vstupné     2111 40 17 20 

ostatní příspěvky a náhrady     2324 0 0 1 

              

Knihovna - PŘÍJMY   3314   7 7 7 

příjmy za poskytování služeb-půjčovné     2111 7 7 7 
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Ostatní záležitosti kultury -  PŘÍJMY   3319   95 24 25 

příjmy za poskyt. služby-vstup. koncerty a 
kult. akce, inzerce ve zprav. 

    2111 95 24 25 

              

Příjem dotace na revitalizaci přístupové 
cesty k hradnímu areálu - PŘÍJMY   (výdaje 
byly v r. 2012) 

  3321 3122 502 502 502 

              

Přijaté dotace - PŘÍJMY       0 1289,80 1289,800 

dotace od MKČR na odsušení interiéru 
kostela P.M.Sněžné 

34054   4116 0 400 400 

dotace od PK   "Divadelní spolek Kašpar na 
hradě Kašperku r.2013" 

    4122 0 20 20 

dotace od MKČR na opravy hradu Kašperk 34341   4116 0 400 400 

dotace od PK na "Zvýšení atraktivity 
programové nabídky hradu Kašperk a 
nové informační materiály města 
Kašperské Hory a hradu Kašperk" 

    4122 0 50 50 

dotace z dispozičního fondu na opravu 
úpravny zlatonosných rud (náklady byly v 
r. 2012) 

  3319 2324 0 419,80 419,80 

              

Ostatní tělovýchovná činnost - PŘÍJMY   3419     7,50 7,60 

příspěvek na údržbu lyžařských stop za r. 
2012 

    2324 0 7,50 7,60 

              

Přijaté parkovné - náměstí - PŘÍJMY   2219 2111 200 180 180 

              

Komunální služby - tržby veřejné WC - 
PŘÍJMY 

  3639   6,50 6,50 6,00 

příjmy z tržby veř.WC      2111 6,50 6,50 6,00 

              

PŘÍJMY - DESTINAČNÍ MANAGEMENT       1628,500 2854,986 2869,202 

PŘÍJMY - DESTINAČNÍ MANAGEMENT vč. 
hospodářské činnosti 

      1628,500 2854,986 8457,202 

 

DESTINAČNÍ MANAGEMENT  -  VÝDAJE   ÚZ  § 
polo- 
žka 

schválený 
rozpočet 

upravený 
rozpočet 

plnění                  
k 31.12. 

2013 

              

Cestovní ruch - VÝDAJE   2143   1628 2104,00 1947,00 

materiál     5139 100 76 27 

knihy, časopisy     5136 2 2 1 

služby školení     5167 5 5 0 
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nákup zboží na prodej     5138 240 310 305 

platy zaměstnanců - MěKIS     5011 480 650 639 

zdravotní pojištění     5032 44 59 59 

sociální pojištění     5031 120 164 163 

cestovné     5173 15 15 9 

platy - dohody vč.strategie cest.ruchu     5021 170 170 164 

služby telekomunikací     5162 2 2 1,00 

členský příspěvek A.T.I.C.     5229 4 4 4 

opravy a udržování     5171 5 5 1 

inf.systém města, nové webové stránky, 
pořad Cyklotoulky, tisk inf.materiálů  atd., 
pronájem stánku na veletrh v Brně,výroba 
inf.tabulí 

    5169 375 264 264 

nákup DHIM - police     5137 50 50 43 

poštovné     5161 0 0,500 0,00 

pronájem kopírky     5164 16 26,50 16 

náhrady mzdy v době nemoci     5424 0 1 1 

projekt inf.systém města     6121 0 300 250 

        

Kino - VÝDAJE   3313   526 688 662,500 

platy zaměstnanců        5011 0 10 10 

platy zaměstnanců - dohody     5021 25 19 18 

sociální pojištění     5031 0 3 3 

zdravotní pojištění     5032 0 1 1 

materiál     5139 5 9 9 

voda vč.veř.WC     5151 10 10 4 

elektrická energie     5154 40 28 23 

nákup služeb j.n. vč. napojení budovy na 
kanalizaci 

    5169 70 80 79 

teplo     5152 65 65 65 

autorské odměny - OSA     5192 5 5 0,500 

poštovné za odesílání filmů     5161 6 6 0 

opravy vč. elektroinstalace v promítárně     5171 200 365 363 

pořízení nového plátna     6122 100 87 87 

          

Knihovna - VÝDAJE   3314   85 91,800 88,700 

platy zaměstnanců  (malování)     5011 0 2 2 

platy zaměstnanců - dohody     5021 33 33 32 

sociální pojištění     5031 0 1 1 

zdravotní pojištění     5032 0 1 0 

knihy     5136 50 50 49,5 

materiál     5139 2 2,500 2 

věcné dary - kytice     5194 0 0,500 0,400 

nákup služeb     5169 0 1,800 1,800 
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Záležitosti kultury j.n. - VÝDAJE   3319   814 742,50 685 

platy zaměstnanců      5011 200 100 89 

platy - dohody      5021 60 30 25 

odchodné     5024 52 52 52 

zdravotní pojištění     5032 18 9 8 

sociální pojištění     5031 50 25 22 

nákup služeb j.n. vč.kulturních a vč. tisku 
zpravodaje 

    5169 330 343 343 

balíčky pro jubilanty     5194 30 30 24 

materiál      5139 10 17 17 

cestovné     5173 3 5 4 

členské přísp. -  OSA apod.     5192 15 15 6 

občerstvení - vč. vánoční besídky s 
důchodci 

    5175 30 30 30 

nájemné kopírky + pódia (oslavy města)     5164 16 50,50 33 

program k PC - Office     5172 0 6 5 

notebook,reflektor vč. kabelu      5137 0 27 26 

školení     5167 0 2 1 

opravy a udržování     5171 0 1   

          

Hrad Kašperk  - VÝDAJE   3321   500 1012 1010 

opravy a udržování       5171 500 997 996 

nákup služeb     5169 0 15 14 

          

Obnova kulturních památek - VÝDAJE   3322   400 400 400 

opr. vybrané památky z programu 
regenerace MPZ 

    5171 400 400 400 

          

Kulturní památky-kaple-opravy a údržba 
- VÝDAJE 

  3326   200 200 172 

opravy a udržování - kaplička na Cikánce     5171 200 200 172 

              

Ostatní zájmová činnost - VÝDAJE    3429   180 200 177 

příspěvky na zájmovou čin.práv.a 
fyz.osobám 

    5229 180 200 177 

              

VÝDAJE - DESTINAČNÍ MANAGEMENT       4333,000 5438,300 5142,200 

VÝDAJE - DESTINAČNÍ MANAGEMENT vč. 
hospodářské činnosti 

      4333,000 5438,300 10105,200 

(zdroj: finanční odbor Města Kašperské Hory) 
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Závěr 

Zhodnocení činnosti 

V návaznosti na veškeré činnosti MěKIS uskutečněné v roce 2013 hodnotím naši činnost 
úspěšně. Plánované kulturní akce byly zajištěny a návštěvnost střediska se oproti roku 2012 
zvýšila o 30 %.  
Větší přestavba proběhla v budově kina, kdy se uskutečnila rekonstrukce promítací kabiny 
s koupí nového plátna. Na náměstí vznikl nový celistvý informační a orientační systém města.  
Kulturní akce byly rozprostřeny plynule do celého roku, stěžejní akce Den hudby, 
Kašperskohorská pouť a oslavy města Šumavské Kašperské Hory proběhly také v pořádku. 
Návštěvnost jednotlivých akcí byla taktéž dobrá.  
Filmová promítání se setkávají se stále malou návštěvností. Zde se budeme v příštích letech 
snažit zaměřit se na zpestření nabídky a nalákání více návštěvníků. Některé akce se 
nepodařilo kvalitně zdokumentovat. Pro další roky se bude více dbát na vytvoření 
fotografické databáze všech akcí konaných Městským kulturním a informačním střediskem. 
Návštěvnost MěKIS byla od loňského roku předčena o téměř 5 a půl tisíce návštěvníků, což je 
pozitivní statistický údaj. Tržby z prodeje zboží taktéž vzrostly.  
Prohlídky města s průvodcem probíhali v letní turistické sezoně od července do září. Nově 
vzniklých komentovaných prohlídek města se zúčastnilo 187 návštěvníků.  
V roce 2013 vznikl grafický manuál pro městský znak a nové logo města, které se rozšířilo 
v průběhu roku v propagaci města a městských akcí. Již první nové prospekty vznikaly 
s využitím nového loga, které v následující sezoně bude využito i na nových webových 
stránkách města. 
Finanční rozpočet byl plněn dle schválení, menší úpravy probíhaly v průběhu roku 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za MěKIS Kašperské Hory zpracovala Ing. Veronika Rosecká dne 21. 2. 2014 
 



 14

Přílohy 

Asociace turistických informačních center České republiky (A.T.I.C. ČR) 

A.T.I.C. ČR ve spolupráci z Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism za podpory 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR) sestavily Jednotnou klasifikaci turistických 
informačních center České republiky jako systém definující komplexní problematiku 
turistických informačních center (TIC) s vlastní certifikací. 
Základem pro tento systém je standard činností a rozsahu služeb TIC definovaný v klasifikaci 
profesní organizace A.T.I.C. ČR, doplněný o požadavky agentury CzechTourism. Profesní 
organizace zajišťují kontrolu TIC a navrhují jejich zařazení do jedné ze tří klasifikačních tříd, 
agentura CzechTourism pak v rámci bonusového systému realizuje například Mystery 
shopping pro certifikovaná TIC, která projeví o tuto službu zájem. Jednotný certifikát má 
platnost 2 roky a o jeho přidělení rozhoduje pětičlenná certifikační komise složená ze 
zástupců A.T.I.C. ČR, CzechTourism a dalších subjektů působících v oblasti cestovního ruchu.  
Jednotný certifikát je dokladem o splnění základního standardu služeb TIC a současně 
podmínkou pro certifikaci v rámci Českého systému kvality služeb či klíček k dotacím na 
podporu činnosti TIC v rámci jednotlivých krajů. Zavedením tohoto certifikačního systému se 
vytváří základní předpoklad pro trvalé zvyšování a udržování kvality poskytovaných služeb 
TIC v České republice. 
 
Základní pojmy 
� Klasifikace - zařazení TIC do příslušné třídy A, B nebo C dle rozsahu nabízených a 

poskytovaných služeb. 
� Třída - soubor požadavků na činnosti TIC a jejich služby. Podle rozsahu deklarovaných 

činností jsou třídy označený písmeny A, B a C. 
 
Městské kulturní a informační středisko Kašperské Hory je zařazeno do klasifikační třídy B, 
dle certifikace1 je třeba, aby splňovalo následující minimální standardy služeb a standard 
služeb pro třídu B. 

Minimální standard služeb 

1 TIC sídlí na veřejně přístupném místě, na místě přirozené koncentrace turistů, má 
bezbariérový přístup nebo umožňuje obsluhu imobilních jiným způsobem. 

2 K objektu TIC jsou vždy na hlavních příjezdových (případně docházkových) komunikacích 
umístěny směrovky navigující potenciální návštěvníky a turisty k TIC. 

3 TIC je viditelně označeno symbolem „i“. Certifikované TIC je označeno samolepkou 
jednotné klasifikace turistických informačních center ČR (JK TIC). Použití výše uvedených 
prvků se řídí design manuálem JK TIC. 

4 U vstupu do TIC je na viditelném místě uveden jeho plný název. Pokud název TIC 
neobsahuje slovo „turistické“, musí být při vstupu do TIC (optimálně na dveřích nebo na 
výloze) uveden nápis „Turistické informační centrum“. 

5 U vstupu do TIC je na viditelném místě uvedena otevírací doba TIC v českém jazyce a 
v jazyce skupiny převažujících zahraničních návštěvníků. 

                                                             
1
 Jednotná klasifikace TIC ČR – Metodika pro certifikaci je podrobně uvedena na webu Asociace www.aticcr.cz. 
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6 TIC je prezentováno na internetových stránkách vlastních nebo zřizovatele. Tato 
prezentace je pravidelně aktualizována a vyhovuje z hlediska přístupnosti. Na homepage 
prezentace je na viditelném místě umístěn symbol „i“ a u již certifikovaných TIC také 
certifikát JK TIC. Použití výše uvedených prvků se řídí design manuálem JK TIC. 

7 Certifikovaná TIC mají na viditelném místě umístěn platný certifikát JK TIC. Grafická 
podoba certifikátu se řídí design manuálem JK TIC. 

8 TIC vyhledává, shromažďuje, aktualizuje a dále šíří přesné turistické informace z oblasti 
své působnosti (obec, město, region, stát). 

9 TIC poskytuje veřejnosti informace z databáze jemu všemi dostupnými formami (ústně, 
telefonicky, písemně, prostřednictvím elektronických médií, atd.) při akceptaci 
udržitelného cestovního ruchu. Ústní informace jsou poskytovány návštěvníkům 
bezplatně. Ostatní služby mohou být přiměřeně zpoplatněny. Za tímto účelem je 
vytvořen seznam služeb s ceníkem, který je v TIC umístěn na viditelném místě 
k nahlédnutí. 

10 Poskytování bezplatných informací je převažující náplní TIC. Nabízí-li TIC a prodává další 
služby a výrobky související s cestovním ruchem (např. působí-li jako cestovní agentura), 
pak pouze za podmínky, že nenaruší komplexnost a objektivitu poskytovaných informací 
při zachování kvality služby TIC. 

11 Personál TIC má k dispozici dokument „Kvalitativní parametry obsluhy klientů, 
návštěvníků turistických informačních center“ v posledním aktualizovaném znění. 

12 TIC má vlastní informační databázi v elektronické podobě, u které provádí průběžnou 
průkaznou aktualizaci. 

13 Struktura údajů subjektů v informační databázi obsahuje minimálně: název, adresu, 
telefon, email a web. Informace jsou poskytovány minimálně v následujícím rozsahu: 

a turistické informace (památky, sportoviště a rekreační areály, ubytovací 
zařízení a restaurace, kulturní objekty) 

b informace o místních službách (obchody, služby, firmy, taxislužby, banky, 
směnárny ap.) a tísňových tel. linkách  

c přehled o nejbližších institucích a zařízeních (úřady, lékárny, nemocnice, 
policie, hasiči ap.) 

d přehled o kulturních a sportovních akcích v místě působnosti 
e dopravní informace 

14 Aktualizace každého subjektu v databázi je prováděna minimálně 1 krát ročně v průběhu 
celého roku dle sezónnosti a v reakci na změny. 

15 Vybavení a zázemí TIC je na takové úrovni, aby pracovníkům umožňovalo kvalitní 
poskytování informací. TIC je vybaveno minimálně počítačem, tiskárnou se 
skenerem/kopírkou, telefonní linkou. TIC má přístup na internet (výjimkou jsou ta TIC, 
kde nelze z geografických či technických důvodů připojení zajistit). 

16 TIC je vybaveno aktuálními propagačními materiály, jejichž obsahová náplň odpovídá 
rozsahu oblasti působnosti TIC. Propagační materiály jsou pečlivě srovnány. Zpoplatněné 
propagační materiály jsou zřetelně označeny cenovkou. 

17 V TIC je k dispozici k nahlédnutí (případně k prodeji) mapa ČR a příslušného 
definovaného regionu, či oblasti působení TIC. V prostorách TIC jsou vhodné doplňky 
s turistickou tematikou. TIC zajišťuje dostupnost základních informací o místě svého 
působení i v mimopracovní době (např. vývěsky, externí informační boxy, veřejně 
přístupné boxy na letáky, informační tabule, atd.). Základními informacemi jsou míněny 
plány města/obce/místa a tel. kontakt na nouzové služby. 
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18 TIC eviduje počet klientů (návštěvníků) písemným, nebo elektronickým záznamem, 
případně zajišťuje motivační šetření cestovního ruchu v místě svého působení. Pro TIC, 
kterým bylo agenturou CzechTourism na základě Smlouvy o převodu práv k užití díla 
(dále jen Smlouva) resp. Dodatku k této Smlouvě poskytnuto oprávnění k užívání 
Systému monitoringu návštěvnosti TIC, platí povinnost dodržovat všechna ustanovení 
týkající se Systému monitoringu návštěvnosti TIC ze Smlouvy resp. Dodatku k této 
Smlouvě vyplývající po dobu platnosti této Smlouvy. 

19 Zákazník má možnost vyjádřit svá přání/pochvaly/stížnosti prostřednictvím papírového 
dotazníků, návštěvní knihy, e-mailem, nebo prostřednictvím rozhraní webové prezentace 
TIC. Tato dokumentace je archivována pro případ provedení certifikace subjektu. 

Standard pro třídu B 

� splňuje minimální standard služeb 
� otevřeno je celoročně minimálně 5 dní v týdnu, min. 40 hodin týdně, v hlavní turistické 

sezóně je otevřeno minimálně 6 dní v týdnu, min 45 hodin týdně 
� poskytuje informace alespoň ve 2 světových jazycích, přičemž jeden z nich může být na 

úrovni pasivní znalosti 
� umožňuje veřejnosti přístup na internet (zpoplatněný nebo bezplatný) 
� zprostředkovává průvodcovská službu 
� pracovníci TIC mají minimálně středoškolské vzdělání 
� nejméně 1 pracovník TIC se alespoň 1x ročně účastní vzdělávacího programu A.T.I.C. ČR, 

CzechTourism, nebo jiného vzdělávacího programu v oblasti cestovního ruchu. Účast na 
vzdělávání je prokazatelná podpisem účastníka v prezenční listině, získáním certifikátu, 
apod. 
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Návštěvnost MěKIS 

Přehled návštěvnosti MěKIS v letech 2011, 2012, 2013 

2011 2012 2013 

 
Místní 

Domácí 
tur. 

Zahraniční 
tur. 

Místní 
Domácí 

tur. 
Zahraniční 

tur. 
Místní 

Domácí 
tur. 

Zahraniční 
tur. 

leden 0 125 0 0 62 6 226 302 21 

únor 0 156 0 0 144 9 172 560 47 

březen 0 115 0 44 141 10 196 272 17 

duben 0 130 0 62 102 12 140 341 16 

květen 0 350 0 72 249 16 185 605 78 

červen 0 652 0 91 652 74 229 1 103 67 

červenec 0 2 823 0 128 3 149 190 199 4 321 317 

srpen 0 2 965 0 146 4 005 264 145 4 668 279 

září 0 750 0 158 1 295 102 123 1 608 164 

říjen 0 95 0 119 275 81 124 684 95 

listopad 0 109 0 140 53 9 81 184 12 

prosinec 69 124 63 419 478 29 106 506 42 

celkem 69 8 394 63 1 379 10 605 802 1 926 15 154 1 155 

 8 526 12 786 18 235 

 
pozn.: v roce 2011 byla evidence vedena pouze v počítání všech návštěvníků společně
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Prodej zboží a poskytování služeb 

Přehled příjmů 

měsíc tržby sklad tržby komise internet, PC kopírování 

leden 6 572,00 Kč 9 378,00 Kč 295,00 Kč 274,00 Kč 

únor 10 318,00 Kč 7 014,00 Kč 60,00 Kč 241,00 Kč 

březen 3 297,00 Kč 4 320,00 Kč 85,00 Kč 652,00 Kč 

duben 5 548,00 Kč 1 104,00 Kč 45,00 Kč 322,00 Kč 

květen 10 588,00 Kč 4 649,00 Kč 310,00 Kč 936,00 Kč 

červen 23 087,00 Kč 13 303,00 Kč 145,00 Kč 1 163,00 Kč 

červenec 82 130,00 Kč 24 259,00 Kč 540,00 Kč 708,00 Kč 

srpen 88 522,00 Kč 35 722,00 Kč 135,00 Kč 740,00 Kč 

září 27 094,00 Kč 12 744,00 Kč 100,00 Kč 828,00 Kč 

říjen 14 514,00 Kč 10 427,00 Kč 45,00 Kč 637,00 Kč 

listopad 5 527,00 Kč 5 016,00 Kč 0,00 Kč 346,00 Kč 

prosinec 3 626,00 Kč 3 603,00 Kč 45,00 Kč 391,00 Kč 

celkem 280 823,00 Kč 131 539,00 Kč 1 805,00 Kč 7 238,00 Kč 

Kašperskohorský zpravodaj 

Náklady za tisk, příjem za inzerci 

číslo náklady za tisk  příjem za inzerci 

1/2013 5 150,00 Kč 850,00 Kč 

2/2013 6 602,00 Kč 1 275,00 Kč 

3/2013 8 252,00 Kč 1 025,00 Kč 

4/2013 6 189,00 Kč 1 075,00 Kč 

5/2013 6 656,00 Kč 975,00 Kč 

6/2013 5 518,00 Kč 400,00 Kč 

 celkem 38 367,00 Kč 5 600 Kč 

Komentované prohlídky města 

Prohlídky města základní snížené celkem osob tržba 

červenec 30 32 62 2 470 Kč 

srpen 52 27 63 3 220 Kč 

září 7 6 13 510 Kč 

říjen 33 0 33 1 485 Kč 

celkem 122 65 187 7 685 Kč 
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Program Podpory klubové, spolkové a jiné zájmové činnosti 

Přehled příjemců dotace 

Žadatel Účel dotace Požadavek Kč 
Poskytnutá 
částka v Kč 

Motl Tomáš 
Kašperskohorská nohejbalová 
liga 

       3 000,00 Kč        2 500,00 Kč  

Motl Tomáš KH-CUP 2013        4 900,00 Kč        4 000,00 Kč  

Vrhel Ondřej 
Hudební festival - Wake up 
Mountain´s 

       7 500,00 Kč        6 000,00 Kč  

Zavrel Tomas Kašperskohorská pouť      45 000,00 Kč      45 000,00 Kč  

Zavrel Tomas Mount Kašperk      10 000,00 Kč      10 000,00 Kč  

Zavrel Tomas Boží Tělo        4 000,00 Kč        4 000,00 Kč  

OS Šumava Přespolní běh        5 500,00 Kč        2 000,00 Kč  

OS Šumava Pochod Žďánovskými vrchy           800,00 Kč           200,00 Kč  

TJ K. Hory Pouťový fotbalový turnaj        6 000,00 Kč        3 000,00 Kč  

TJ K. Hory Přespolní běh        4 000,00 Kč        2 000,00 Kč  

Ševčíková Dagmar Div. festival Praha        5 000,00 Kč        5 000,00 Kč  

OS Červená Tradiční pouť v Červené        8 800,00 Kč        5 000,00 Kč  

Culture Reunion Hudební festival        15 000,00 Kč      10 000,00 Kč  

ŠKS Mikulášský večer        6 000,00 Kč        6 000,00 Kč  

ŠKS Hudební slavnost      10 000,00 Kč      10 000,00 Kč  

Skautský oddíl  Dětský tábor        4 500,00 Kč        4 500,00 Kč  

KČT - cyklisti Den dětí        1 500,00 Kč        1 500,00 Kč  

KČT - cyklisti Cyklistický závod pro děti        1 500,00 Kč        1 500,00 Kč  

KČT - cyklisti Kašperská 66        6 000,00 Kč        5 000,00 Kč  

OS - Králováci Zájezd pro děti        2 116,00 Kč        2 100,00 Kč  

Keltská stopa Hudební odpoledne - pouť      24 000,00 Kč      15 000,00 Kč  

Keltská stopa Vánoční koncert      13 500,00 Kč      10 000,00 Kč  

Korandová Jaroslava Výlet pro děti           864,00 Kč           800,00 Kč  

Korandová Jaroslava Podmalby        1 050,00 Kč        1 100,00 Kč  

Korandová Jaroslava Soutěžní odpoledne pro děti           800,00 Kč           800,00 Kč  

Lyžařský oddíl  Lyžařské závody        3 000,00 Kč        3 000,00 Kč  

Celkem   160 000,00 Kč  
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Kulturní činnost 

Podrobný rozpis jednotlivých akcí, zhodnocení, náklady 

Název:  Digitalizace kina  
Datum:  2. 2. 
Místo:  Kino 
Příprava akce: zpracování podkladů na radu města pro schválení digitalizace, 

oslovení odborné firmy pro instalaci digitálního zařízení, objednání 
pohádky Anděl Páně, zajištění doprovodného programu v podání 
„šašků“ z Plzně, domluvení besedy s režisérem Strachem, vytvoření 
plakátů a pozvánek a s tím spojená propagace, zajištění občerstvení 
pro účinkující, vybírání vstupného, focení. 

Stručný popis:  Vzhledem k vývoji ve filmové oblasti, došlo i v kině v Kašperských 
Horách k digitalizaci kina, abychom mohli promítat dále filmy. 
2. února došlo k slavnostnímu spuštění digitálního promítání, a to za 
účasti pí starostky Bernardové a doprovodného programu. Jako 
první film pro promítání byla vybrána pohádka Anděl Páně, která 
byla natáčena i na hradě Kašperk. Digitalizace se zúčastnil i režisér 
této pohádky Jiří Strach i přesto, že měl nabitý program.  

Návštěvnost:  cca 100 osob 
Personální obsazení: Veronika Rosecká, Lucie Valentová 
Zhodnocení: Atmosféra na akci byla příjemná a pohádka se líbila. 
Foto z akce:  http://www.klatovy.net/fotogalerie/thumbnails.php?album=4167 
Rozpočet akce:     

Výdaje Příjmy 

Kulturní program  800,- Kč Vybrané vstupné  1.760,- Kč 

Půjčovné za film 800,- Kč   

Občerstvení pro účinkující 300,- Kč   

Celkem 1.900,- Kč  1.760,- Kč 

 
Název:  Maškarní karneval pro děti  
Datum:  3. 3.  
Místo:  Horský klub 
Příprava akce: Zajištění programu, výzdoba prostor v klubu, plakáty a jejich 

propagace, výroba a nákup odměn pro děti, zajištění občerstvení, 
vybírání vstupného, focení 

Stručný popis:  V letošním roce jsme na maškarní karneval pro děti pozvali Šimona 
Pečenku, který se profesionálně zabývá programy pro děti. Na 
programu byly různé soutěže pro děti, nechyběla ani diskotéka 
a modelování s balónky, které si mohli vyzkoušet i rodiče. Nakonec 
byly i vyhlášeny nejlepší masky. Prostory klubu jsme vyzdobili 
obrázky a nafouklými balónky, které si na závěr rodiče s dětmi 
odnesli.  

Návštěvnost:  64 dospělé osoby, 45 děti 
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Personální obsazení: Veronika Rosecká, Lucie Valentová 
Foto z akce:  http://www.sumavanet.cz/fotogalerie.asp?cat=10064 

Zhodnocení: Akce se zdařila, byla vysoká návštěvnost a akci si užily nejen děti, ale 
také rodiče.  

Rozpočet akce: 

Výdaje Příjmy 

Kulturní program  6. 500,- Kč Vybrané vstupné  3.460,- Kč 

Nákup materiálu na 
výzdobu 

    490,- Kč (64 x 40,- Kč a 45 x 20,- Kč)  

Nákup odměn pro děti     350,- Kč   

Úklid klubu      500,- Kč   

Celkem 7. 840,- Kč  3.460,- Kč 

 

Název:  Velká výstava obrazů žáků Základní umělecké školy a Základní 
školy  

Datum:  11. 3. – 26. 4. 
Místo:  Výstavní místnost na radnici 
Příprava akce: Domluva s ředitelem školy ohledně vystavování děl žáků ZŠ, pomoc 

při instalaci výstavy, zajištění panelů pro obrázky, příprava a 
realizace vernisáže včetně hudebního doprovodu a odměn pro 
účinkující, zpřístupnění výstavy, vytvoření plakátů a pozvánek a jejich 
propagace. 

Stručný popis:  Měli jsme možnost vystavovat obrazy žáků z bývalé zvláštní školy 
v Kašperských Horách a také žáků Základní umělecké školy., které 
vznikly pod vedení pí. Voráčkové a pí Vrbické.  Vernisáž výstavy 
proběhla 11. března ve výstavní místnosti za účasti pí starostky, 
ředitele školy, autorek výstavy a dětí.  

Návštěvnost:  cca 200 osob 
Personální obsazení: Lucie Valentová 
Zhodnocení: Výstava byla velmi vydařená a i návštěvníci výstavy byli nadšení 

z děl, které děti vytvořily 
Foto z akce:  http://www.sumavanet.cz/fotogalerie.asp?cat=10064 
Rozpočet akce:   Náklady na akci byly pouze vytvoření plakátku a zpřístupnění 

prostor výstavní místnosti.  
 

Název:  Velikonoční trhy  
Datum:  24. 3.  
Místo:  Předsálí kina 
Příprava akce: Zajištění trhovců, příprava předsálí kina, vytvoření plakátů 

a pozvánek a jejich propagace. 
Stručný popis:  Již tradiční velikonoční trhy byly v předsálí kina. Zúčastnilo se jich 

zhruba 8 trhovců různých sortimentů. Nechyběly malovaná vajíčka, 
pomlázky, velikonoční výzdoby, perníčky, dřevěné vyřezávané 
předměty, patchwork a ostatní zboží.  

Návštěvnost:  cca 50 osob 
Personální obsazení: Lucie Valentová 
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Zhodnocení: Velikonoční trhy nebyly navštívené v takovém rozsahu, který jsme od 
toho očekávali.   

Foto z akce : - 
Rozpočet akce:  Náklady na akci byly pouze vytvoření plakátku a zpřístupnění prostor 

kina.  
 
Název:  Čína, země mnoha tváří  
Datum:  30. 3.  
Místo:  Horský klub 
Stručný popis:  Beseda s promítáním v podání pana Zdeňka Oudese ml., rodáka 

z Kašperských Hor.  
 Dozvěděli jsme se ze zajímavého vyprávění p. Oudese o životě lidí 

v Číně, o jídle, které zde jedí, o jejich kultuře a také přírodě. Beseda 
byla doplněna fotkami, které p. Oudes při svém pobytu v Číně 
nafotil.  

Návštěvnost:  cca 30 osob 
Personální obsazení: Lucie Valentová 
Zhodnocení: Beseda byla velice zajímavá a i návštěvníci besedy měli spousty 

dotazů. Jen jsme očekávali vyšší návštěvnost.  
Foto z akce : - 
Rozpočet akce:   Na akci bylo vybíráno dobrovolné vstupné, které bylo odevzdáno 

p. Oudesovi za přednášku 
 

Název:  Noc s Andersenem 
Datum:  5. 4.  
Místo:  Základní škola a okolí 
Stručný popis:  V 17.00 hod. jsme se opět sešli u pohádkovníku před školou a děti 

přišla přivítat paní starostka. Poté jsme se odebrali do školy, kde si 
děti uložily své věci potřebné ke spaní. Poté jsme se vydali na školní 
hřiště, kde byly děti rozděleny do skupin a každá skupina si určila 
svého vedoucího a název skupiny. Poté se skupiny vydaly na stezku 
kolem Vodárny, kde na ně čekaly různé vědomostní i fyzické úkoly.  
V letošním roce byla Noc s Andersenem na téma pravěk. Tudíž i na 
stezce musely skupiny zdolávat úkoly na toto téma – jako například 
házení oštěpem, lovení zvěře apod. Za každý splněný úkoly dostaly 
kousek mapy a po absolvování stezky si mohly složit mapu a podle ní 
najít ukrytý poklad. Když všechny skupiny našly poklady, čekalo na 
ně divadlo z pravěku. Poté následovala večeře a výroba pravěkých 
nástrojů. Poté následovalo příjemné čtení pohádek a noční stezka 
odvahy.  

Návštěvnost:  45 dětí – 10 dospělých  
Personální obsazení: Lucie Valentová 
Zhodnocení: Akce se opět zdařila i přes to, že počasí nám moc nepřálo a mrzlo. 

Děti se už ptaly na další ročník. 
Foto z akce:  http://www.klatovy.net/fotogalerie/index.php?cat=10064 
Rozpočet akce:   cca 4. 000,- Kč 
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Název:  Čarodějnice  
Datum:  30. 4.  
Místo:  Náměstí, Fotbalové hřiště na Cikánce 
Stručný popis:  V 16.00 hod. jsme se sešli v přestrojení za čarodějnice s ostatními 

 čarodějnicemi a čaroději na náměstí u kašny a odsud jsme odletěli 
přes Náměstí, Besední, Zahradní ulici na hřiště na Cikánce, kde byly 
připravené různé soutěže a hry. Byli vyhlášeni nejlepší čarodějnice a 
čarodějové a v 18.00 hod. byla čarodějnická Zumba.  Také jsme si 
opékali buřty. Akce byla pořádána ve spolupráci s KKŽ a TJ oddíl 
kopané.  

Návštěvnost:  cca 25 osob – z toho cca 15 dětí – z toho cca 5 dětí převlečených za 
čarodějnice 

Personální obsazení: Lucie Valentová 
Zhodnocení: Akci jsme si užili všichni, ale vzhledem k nízkému počtu dětí již akci 

v následujících letech dělat nebudeme.   
Foto z akce:  http://www.klatovy.net/fotogalerie/index.php?cat=10064 
Rozpočet akce:   Odměny pro děti cca 300,- Kč 
 
Název:  Oslavy osvobození 
Datum:  6. 5.   
Místo:  Náměstí  
Stručný popis:  Již tradičně přijíždí do Kašperských Hor kolona historických vozidel, 

které parkují na náměstí a návštěvníci mají možnost si je 
prohlédnout. Každoročně zveme zástupce z Americké ambasády. 
V letošním roce zástupci bohužel nepřijeli a pietní akt proběhl za 
účasti starostky města a zastupitelů.  Byl položen věnec k pamětní 
desce umístěné na radnici. Ve výstavní místnosti byly promítány 
dobové snímky z dob osvobození. 

Návštěvnost: cca 80 osob 
Personální obsazení: Lucie Valentová 
Zhodnocení:  Akce se zúčastnily děti ze ZŠ, které byly přítomné i promítání 

dobových snímků. 
Foto z akce:  http://www.klatovy.net/fotogalerie/index.php?cat=10064 
Rozpočet akce:    Příspěvek na provoz kolony 3.500,-.  
 

Název:  Kašperskohorský běh dětí 
Datum:  17. 5.   
Místo:  Karlova ulice 
Stručný popis:  Již tradičně děti soutěžily v běhu v Karlově ulici. Soutěžilo se v deseti 

kategoriích a to od Mateřské školky až po 9. třídu. Běhu se zúčastnilo 
celkem 40 dětí za doprovodu rodičů.  Akce byla pořádána ve 
spolupráci s KČT Kašperské Hory. Na závěr bylo vyhodnocení a 
předání odměn.   

Návštěvnost: cca 60 osob 
Personální obsazení: Lucie Valentová 
Zhodnocení:  Počasí nám letos přálo a účast byla také dobrá, tudíž akce se 

povedla. 
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Foto z akce:  http://www.klatovy.net/fotogalerie/index.php?cat=10064 
Rozpočet akce:    Nákup odměn pro děti 1.000,- Kč 
 

Název:  Den hudby 
Datum:  22. 6.   
Místo:  Náměstí 
Stručný popis:  Kašperské Hory již tradičně slaví svátek hudby v červnu. Letos jsme 

se sešli 22. června na náměstí a za účasti různých skupin a různých 
hudebních žánrů jsme tento svátek oslavili. Na akci vystoupilo 
celkem 10 hudebních skupin a také 2 taneční skupiny.  Nechyběl zde 
rock, pop, country, středověká hudba a další styly. Mezi 
vystupujícími byly i místní skupiny. Celou akci moderoval Radek 
Nakládal.  

Návštěvnost: cca 350 osob 
Personální obsazení: Veronika Rosecká, Lucie Valentová 
Zhodnocení:  Akci můžeme označit za zdařilou, účast byla podle očekávání, a i 

když si s námi počasí chvílema hrálo, tak to návštěvníky neodradilo. 
Ve večerních hodinách se i návštěvníci roztancovali na prostoru před 
podiem.  

Foto z akce:  http://www.klatovy.net/fotogalerie/index.php?cat=10064 
Rozpočet akce:    cca 31.000 Kč 
 

Název:  Pietní akt Karel Klostermann 
Datum:  16. 7.   
Místo:  památník K. Klostermanna v parčíku před kinem 
Stručný popis:   Město Kašperské Hory se zapojilo do projektu, který organizovalo 

Občanské sdružení Karla Klostermanna u příležitosti 90 výročí úmrtí 
šumavského spisovatele. Pietní akt se odehrál u památníku 
K. Klostermanna před kinem za účasti pí starostky, zástupů OS 
K. Klostermanna, ČT a ostatních. Byly položeny kytice k památníku. 

Návštěvnost: cca 20 osob 
Personální obsazení: Lucie Valentová 
Zhodnocení: Akce proběhla v pořádku, jen za nízké účasti. 
Foto z akce: p. Větrovec - kronikář  
Rozpočet akce:   600,- Kč 

 

Název:  Historie pivovarnictví v Kašperských Horách 
Datum:  20. 7.   
Místo:  Horský klub 
Stručný popis:  Beseda p. Cihláře o historii pivovarnictví v Kašperských Horách 

s ukázkami dobových lahví, vinět apod.   
Návštěvnost: cca 20 osob 
Personální obsazení: Lucie Valentová 
Zhodnocení: Téma besedy bylo zajímavé, ale p. Cihlář moc poutavě nehovořil. 

Návštěvnost byla dle našeho očekávání nízká.  
Foto z akce : -  
Rozpočet akce:    700,- odměna p. Cihlářovi, tisk plakátů 
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Název:  Kašperskohorská pouť 
Datum:  3. 8. - 4. 8.   
Místo:  Náměstí 
Stručný popis:  Tradiční staročeský jarmark na náměstí, ostatní stánky a kolotoče 

v prostoru u DPS. V sobotu večer pouťová zábava na náměstí, 
v neděli v odpoledních hodinách již 3. ročník setkání harmonikářů 
v Kašperských Horách.  

Návštěvnost:  cca 500 osob 
Personální obsazení: Veronika Rosecká, Lucie Valentová 
Zhodnocení: Staročeský jarmark byl v širokém zastoupení různých řemesel 

a prodejců, pouťová zábava na náměstí byla úspěšná a nebýt ošklivého 
počasí v podobě deště a bouřky, určitě by návštěvníci vydrželi až do 
rána. 3 ročníku setkání harmonikářů se zúčastnili starší občané 
Kašperských Hor a hrálo se až do večerních hodin za příjemné 
atmosféry.  Další program byl v podání ostatních spolků a to Hudební 
pouťové odpoledne v parčíku pod kinem v režii Keltské stopy a také 
spousty duchovních doprovodných programů včetně mší, návštěvy 
kardinála Duky a koncertu v kostele sv. Mikuláše pořádaných 
Římskokatolickou farností Kašperské Hory. Jako každoročně i letos 
navštívili naší pouť zástupci našeho partnerského města  Grafenau. 

Foto z akce:  http://www.klatovy.net/fotogalerie/index.php?cat=10064 – pouze 
návštěva p. Duky  

Rozpočet akce:    10.000,- / příjmy z pouťové zábavy 6.000,- 
 
Název:  Den s vojáky a integrovanými složkami 
Datum:  5.9.   
Místo:  Hřiště u Základní školy 
Stručný popis:  Již poněkolikáté Dětský domov v Kašperských Horách zorganizoval 

nejen pro děti den s vojáky. V letošním roce došlo ke spolupráci 
s Městem Kašperské Hory, které zajistilo ostatní integrované složky 
a to Policii ČR, Sbor dobrovolných hasičů Kašperské Hory a 
Záchranné složky Národního parku Šumava.  Akce byla zahájena 
„přepadením školy“, kdy vojáci použili dýmovnice, a škola si 
vyzkoušela evakuaci. Dále pokračovala akce na hřišti za školou, kde si 
nejen děti, ale i ostatní mohli prohlédnout vozy a vybavení 
integrovaných složek. Také si mohli vyzkoušet i zbraně a zastřílet si 
s nimi. Naučili se i jak ošetřovat zraněné. Na konec akce se všichni 
vyřádili v pěně.  

Návštěvnost:  cca 200 osob 
Personální obsazení: Lucie Valentová 
Zhodnocení: Akce se velmi povedla a to i díky příznivému počasí.  
Foto z akce:  http://www.klatovy.net/fotogalerie/index.php?cat=10064 
Rozpočet akce:    Všechny složky se akce zúčastnily zdarma. Bylo tedy pro ně zajištěno 

občerstvení a zajištění tekutého mýdla pro vytvoření pěny. Částka 
činila 1.700,- Kč. 

 

Název:  Pellant trio 
Datum:  29. 9.   
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Místo:  kostel sv. Markéty 
Stručný popis:  Při koncertě zazněly skladby: Mozart - Divertimento pro 2 housle 

a violu, Dvořák - Romantické kusy pro 2 housle a violu, Dvořák - 
Terzetto pro 2 housle a violu a Chuhei Iwasaki - japonské písně.  

Návštěvnost:  50 osob 
Personální obsazení: Lucie Valentová 
Zhodnocení: Koncert byl velice pěkný, jen bohužel návštěvnost byla nízká. 
Foto z akce:  p. Větrovec - kronikář  
Rozpočet akce:    4.000,- výdaje / 1.000,- vstupné 

 

Název:  Šumavské Kašperské Hory 
Datum:  13. – 15. 9.   
Místo:  Náměstí, kino 
Stručný popis:  Pátek patřil místním hudebním skupinám. V sobotu program zahájila 

skupina Swinger band a poté oslavy zahájili zástupci města 
Kašperské Hory a Grafenau. U této příležitosti došlo i k poděkování 
za dlouholetou spolupráci p. Schindlerovi z Grafenau. Dále program 
pokračoval v podání hudebních skupin Karavana Swingers band, 
Dechový orchestr ZUŠ Vimperk, VOLKSTANZGRUPPEN – skupina 
z Grafenau a skupina Keks. Nechyběla ani divadelní vystoupení 
v podání spolku Kvelb a divadelní scénka vztahující se ke Kašperským 
Horám v podání členů divadelního spolku Schody. Zpestřením bylo i 
bubenické vystoupení a projekce v kašně.  Proběhla soutěž v pojídání 
zelňáků a gastronomická soutěž místních restaurací. Celý den 
program moderoval Radek Nakládal. Nechyběl ani staročeský 
jarmark, kde byla k vidění výroba dřeváků, šindelů, kovář, dílničky 
pro děti a prodej různého zboží.  Také zde byl informační stánek, kde 
měli návštěvníci možnost si vyzvednout kulturní program akce, 
zakoupit pamětní placku s názvem Šumavské Kašperské Hory a také 
zde mohli vhazovat anketní lístky z gastronomické soutěže. Ve 
večerních hodinách byl slavnostně vyhlášen vítěz gastronomické 
soutěže, kterému byl pí starostkou předán výherní šek a samolepka 
s nápisem vítěz Šumavské Kašperské Hory.  V neděli oslavy 
pokračovaly koncertem v kostele sv. Markéty a v odpoledních 
hodinách promítáním zajímavých historických snímků ze Šumavy.  

Návštěvnost:  cca 2500 osob 
Personální obsazení: Veronika Rosecká, Kristýnka Holečková, Lucie Valentová 
Zhodnocení: Akce z našeho pohledu dopadla velice dobře.  A vzali jsme si z toho 

i spoustu námětů pro vylepšení na příští léta.  
Foto z akce:  http://www.klatovy.net/fotogalerie/index.php?cat=10064  
Rozpočet akce:  Výdaje 241 tis. Kč/ cca 2.500,- Kč příjmy 

 
Název:  Pietní akt Den válečných veteránů 
Datum:  11. 11.   
Místo:  Památník před školou 
Stručný popis:  Za účasti žáku ze ZŠ jsme se sešli u památníku před Základní školou, 

abychom si připomněli Den válečných veteránů. Starostka 
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přítomným připomněla světové války a žákyně ZŠ přednesla báseň. 
Poté byl položen věnec.  

Návštěvnost: 30 osob 
Personální obsazení: Lucie Valentová 
Zhodnocení: Akce proběhla v pořádku.  
Foto z akce:  http://www.klatovy.net/fotogalerie/index.php?cat=10064 
Rozpočet akce:    500,- 
 
Název:  Rozsvícení vánočního stromu 
Datum:  1. 12.   
Místo:  náměstí 
Stručný popis:  již tradičně se na první adventní neděli konaly malé předvánoční trhy 

ve vestibulu kina. Ve večerních hodinách dorazily děti a rodiče se 
zvonky a obešli jsme za hlasitého cinkotu náměstí. Po návratu zpět 
došlo k rozsvícení vánočního stromu za účasti pí starostky. Nechyběl 
ani hudební doprovod v podobě dětí ze ZUŠ. 

Návštěvnost: 300 osob 
Personální obsazení: Veronika Rosecká, Lucie Valentová 
Zhodnocení: Akce se jako každoročně zúčastnilo mnoho místních obyvatel. 
Foto z akce: http://www.sumavanet.cz/fotogalerie.asp?cat=10064 
Rozpočet akce:    1.500,- Kč - vytvoření plakátů, zpřístupnění kina, odměny pro děti za 

zvonkový průvod, odměny za vystoupení 
 

Název:  Pokračování Kašperskohorského betlému 
Datum:  8. 12.   
Místo:  výstavní místnost na radnici  
Stručný popis:  Slavnostní odhalení dalších postaviček a budov, které během roku 

2013 byly přidány do Kašperskohorského betléma. Akce byla spojena 
s výstavou o životě K. Klostermanna.  

Návštěvnost: 60 osob 
Personální obsazení: Veronika Rosecká, Lucie Valentová 
Zhodnocení: Akce proběhla v pořádku.  
Foto z akce:  http://www.sumavanet.cz/fotogalerie.asp?cat=10064 
Rozpočet akce:    Občerstvení cca 1.500,- 
 

Název:  Vánoční koncert 
Datum:  21. 12.   
Místo:  Farní sál Kašperské Hory  
Stručný popis:  Již tradičně nám přijelo zahrát Volné sdružení horažďovických 

muzikantů a zpěváků., které již mezi místními občany má své 
fanoušky.  

Návštěvnost: 60 osob 
Personální obsazení: Lucie Valentová 
Zhodnocení: Akce proběhla v pořádku  
Foto z akce:  p. Větrovec - kronikář 
Rozpočet akce:    Vstupné bylo dobrovolné a celé bylo odevzdáno Volnému sdružení. 

Jiné náklady nevznikly. 


