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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, 
jehož platnost končí končila v září 2019 a byla obnovená do září 2021. Nově od 22. ledna 2019 získalo 
infocentrum certifikát kvality služeb. Vlastníkem systému je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a 
realizátorem Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism. Tento certifikát byl udělen do ledna 
2022. 

 
 

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 2019 
 

 

Plánované aktivity na rok 2019 byly na začátku roku představeny společně s kulturním programem 
hradu Kašperk členům kulturní komise a následně na radě města. Finanční požadavky na jejich realizaci 
byly zahrnuty do rozpočtu města, který byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva města dne 
21. února 2019. 

 
Personální obsazení 

 
Stálí zaměstnanci 

Tým MěKIS pracoval až do prosince ve stejné sestavě. Vedoucí byla Mgr. Jitka Skořepová. Na pozici 
samostatného referenta informací a pracovníka vztahů k veřejnosti setrvala Ing. Martina Prosserová a 
pozici referenta pro oblast kultury zastával Radek Nakládal a na pozici produkční, programové a 
kulturně-výchovné pracovnice a samostatné referentky propagace Bc. Martina Hamáková. 

Vedoucí MěKIS se z osobních důvodů rozhodla ke konci roku ukončit pracovní poměr. Na její pozici ji 
v závěru roku vystřídala Martina Hamáková. Nadále bude tým MěKIS fungovat ve tříčlenné sestavě. 
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Brigádníci 

Víkendový provoz zajišťovali částečně pracovníci MěKIS (duben – červen, září – říjen) a brigádníci 
(červenec, srpen). Letní provoz na MěKIS obstarávala od června do začátku září jedna stálá 
zaměstnankyně a jedna brigádnice během pracovních dnů a jedna brigádnice během víkendů. Celkem 
se během léta vystřídaly dvě brigádnice. 

Na komentované prohlídky města od června do září bylo využito sil kulturního referenta a čtyřech 
brigádníků. Další brigádnice vedla dětské prohlídky zaměřené na zlatokopy a rýžování zlata. 
Velikonoční a vánoční prohlídky města prováděl kulturní referent. 

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). 

 
 

Cestovní ruch 

 
| Uskutečněné aktivity za rok 2019 

 

 Komentované prohlídky města – – prohlídky města o jarních prázdninách – každou středu po 
dobu šesti týdnů. Pravidelné termíny v hlavní turistické sezóně se konaly od června do září. 
V okrajových měsících byly opět zvoleny dny středa a pátek, v červenci a srpnu ponechány úterý, 
čtvrtek a neděle. Příležitostně proběhly prohlídky na objednání. V německém jazyce se 
neprovádělo. Po vánočních svátcích se uskutečnily vánoční prohlídky městem ve spolupráci 
s Rósta Café. Celkem proběhlo 68 prohlídek, kterých se dohromady zúčastnilo 804 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 
62 dětí a 72 dospělých. 

 Geocaching – i v roce 2019 bylo v okolí Kašperských Hor rozmístěno deset kešek. Před sezónou 
byla ve spolupráci se Zdeňkem Kůsem všechna místa znovu zkontrolována, dvě krabičky byly kvůli 
opotřebení vyměněny za nové a žádná letos zrušena nebyla. Keška umístěná na pasece vrcholu 
kopce Ždánov (č. 7), byla kvůli popadaným stromům a kvůli usnadnění nalezení přemístěna a 
v informačním prospektu byl upraven popis okolí, kde se keška nachází. Všechny jsou dosažitelné 
pěšky z Kašperských Hor a nabádají k využití turistických stezek. Pro zájemce byl opět vydán 
aktualizovaný informační leták se zákresem do map. V letošním roce byl také zaktualizován a 
upraven plakát, sloužící k propagaci geocachingu v okolí Kašperských Hor. 

 Ediční činnost – proběhl dotisk propagačního materiálu Průvodce městem v českém jazyce 
(10 000 ks) a letáku Naučné stezky a vycházkové okruhy v okolí K. Hor v jazykových mutacích 
ČJ (5000 ks), AJ (1000 ks), NJ (2000 ks). (Podrobné informace v části CI – Ediční činnost.) 

 Veletrhy cestovního ruchu – turistická lokalita Kašperské Hory a okolí byla celkem prezentována 
na třech veletrzích. Ve dnech 17.–20. ledna v Brně na veletrhu Go a Regiontour a to společně 
s Pražírnou kávy Rósta Kafe (s místním regionálním produktem) v rámci stánku A.T.I.C. Největšího 
mezinárodního veletrhu ve střední Evropě s názvem Holiday World se Kašperské Hory účastnily 
21.–24. února v Praze jako součást Mikroregionu Šumava Západ. Ve spolupráci s Mikroregionem 
Šumava Západ byly opět Kašperské Hory prezentovány na veletrhu ITEP v Plzni ve dnech 19.–21. 
září. 

 Účast na certifikační komisi RRA Šumava o.p.s. ve Stachách – účast dvakrát ročně, původně 
referentka informací, po jejím odchodu vedoucí MěKIS, přidělování a prodlužování certifikací pro 
regionální výrobky, potraviny, služby a zážitky se značkou „Šumava originální produkt. 
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 Účast na setkání IC Plzeňského kraje v Plzni 1. 4.  – setkání zástupců informačních center 
Plzeňského kraje, účast každý rok na začátku turistické sezony, zúčastnila se vedoucí MěKIS 
s referentkou informací. Aktuální informace o činnosti oddělení cestovního ruchu KÚPK, řada 
prezentací, příspěvků a nabídek od subjektů činných v oblasti cestovního ruchu, diskuse a 
případná vzájemná spolupráce. Výměna informačních materiálů a přivezení většího množství 
propagačních letáků, vydávaného Plzeňským krajem. 

 Účast na Setkání IC Žihobce 16. 4.– setkání pracovníků regionálních infocenter, pozvání od IC 
Žihobce ve spolupráci s IC Horažďovice. Zúčastnila se vedoucí MěKIS s referentkou informací. 
Účelem bylo představení produktů a novinek na sezónu 2019, vzájemná konzultace zkušeností a 
možnosti spolupráce. 

 Účast na setkání pracovníků TIC v infocentru na Javorníku 17. 4.  – pozvání od Fóra chytré 
turistiky v jihočeském příhraničí. Aktuální informace o destinačním managementu turistické 
oblasti Šumavsko, spolupráce informačních center na území turistické oblasti Šumavsko, diskuse, 
výměna informací a propagačních materiálů, dobrovolná exkurze – Dům historie Javornicka. 

 Účast na setkání ITC 28. 5. v Železné Rudě –  povinné školení pro pracovníky informačních center, 
kteří jsou certifikovaní v A.T.I.C., pořádané každý rok. Zúčastnila se vedoucí MěKIS referentka 
informací a pracovnice propagace. Proběhla řada prezentací od zástupců firem  
a turistických cílů, prezentace a nabídky související s oblastí cestovního ruchu i činností infocenter. 
Proběhlo školení pracovníků TIC s akcentem na posílení lokálních produktů, značek  
a služeb.  

 Zpřístupnění radničních šatlav – v rámci celostátního happeningu základních uměleckých škol 31. 
5. proběhla vernisáž stálé expozice. Výtvarný obor ZUŠ Kašperské Hory vytvořil stálou expozici 
věnovanou místním pověstem, doplněnou interaktivními prvky s názvem Šumavská tajemství. 

 Účast na členském fóru A.T.I.C. v Praze – třídenní účast referentky informací a nastávající vedoucí 
MěKIS ve dnech 6.–8. listopadu.  

6.11. – konference cestovního ruchu s interaktivními přednáškami 

7.11. – jednání členského fóra A.T.I.C. ( roční členský poplatek zvýšený o 500 Kč od r. 2020   
- 4 500 Kč ) v planetáriu, prezentace z oblasti cestovního ruchu, prezentace planetária 

 Účast na workshopu Bílá stopa na Modravě dne 10. prosince – účastnila se referentka informací. 
Zhodnocení tras 2018/2019, podněty, diskuze k nastávající sezóně. Zástupci jednotlivých obcí 
zrekapitulovali změny v údržbě tras, zmínili své připomínky apod. Dále se projednávaly aktuální 
informace pro nadcházející sezónu, rozpočet pro sezónu 2018/2019, schválení rozpočtu 
2019/2020 a možnosti propagace (RSŠ nechá vyrobit image prospekt za účelem lepší propagace 
Bílé stopy na veletrzích cestovního ruchu – financování z prostředků Bílého fondu). Jednotlivým 
obcím byly také předány na nadcházející běžkařskou sezonu objednané letáky Bílá stopa a 
samolepky s informací o DMS na výměnu za neaktuální samolepky na informačních tabulích a 
nástupních místech. 

 
| Corporate identity – Ediční činnost a propagační fotografie 

 

| Ediční činnost 

V roce 2019 vznikl nový propagační leták s tematikou kašperskohorského betléma. Celkové náklady na 
projekt činily 22 703 Kč, z toho výše dotace Plzeňského kraje byla 15 000 Kč a zbývající částka 7 703 Kč 
byl podíl města. (náhled viz příloha č. 1)   

Byl proveden dotisk těchto prospektů: Průvodce městem v českém jazyce (10 000 ks) a letáku Naučné 
stezky a vycházkové okruhy v okolí Kašperských Hor v jazykových mutacích ČJ (5000 ks), AJ (1000 ks), 
NJ (2000 ks). 

V rámci kultury byl vydán souhrnný přehled nejvýznamnějších kulturních událostí nazvaný Kulturní 
program 2019. (náhled viz příloha č. 2) 

 

 



6  

| Propagační fotografie 

V roce 2019 byly pořízeny propagační fotografie. Začátkem února byla nafocena série fotografií 
s tematikou zimy v Kašperských Horách. Během velikonočního jarmarku vznikly fotografie zachycující 
atmosféru trhů na kašperskohorském náměstí, tvořivé dílny a kašperskohorský betlém v budově 
radnice. V obou případech byl osloven sušický fotograf Tomáš Mašek. Profesionálních fotografů bylo 
využito také k zachycení atmosféry tří významných kulturních akcí. Zářijové slavnosti nafotil fotoatelier 
Fox Art, filmový festival Aleš Motejl a vzpomínkový večer k připomínce 30 let od Sametové revoluce 
fotil Tomáš Mašek. 

   

 
Komentované prohlídky 

 
Tradiční součástí hlavní turistické sezóny byly již sedmým rokem komentované prohlídky města, které 
nabízelo Městské kulturní a informační středisko. Kromě zaběhnutých termínů o Velikonocích, 
v letních měsících a v povánočním čase byly nově přidány termíny během jarních prázdnin. Celkem se 
uskutečnilo 68 prohlídek v českém jazyce, které navštívilo 804 osob.  

Během šesti turnusů jarních prázdnin byly nabízeny prohlídky každou středu od 15 hodin, a to ve 
spolupráci s pražírnou Rósta Kafe. Tradiční dopolední termín na Bílou sobotu zůstal zachován. 
V okrajových měsících turistické sezóny (červen, září) byly vypsané prohlídky v nových termínech  
– ve středu a v pátek od 15:00. V červenci a srpnu probíhaly prohlídky v úterý a čtvrtek od 10:30  
a 15:00 a v neděli od 10:30. V povánočním čase se osvědčily prohlídky od 27. do 30. prosince od 17:00 
opět ve spolupráci s pražírnou Rósta Kafe. Nepravidelně se konaly také prohlídky na objednávku pro 
větší skupiny návštěvníků. 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. 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, byly tyto nabízeny jen na 
objednávku. V roce 2019 se žádná německá prohlídka neuskutečnila. 

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 2019 
vánoční podvečerní prohlídky města. Byly vypsány čtyři termíny ve dnech 27. – 30. 12. 2019. Celkově 
navštívilo prohlídky 108 osob. 

Prohlídky tradičně začínaly u pražírny kávy Rósta Kafe v Dlouhé ulici, kde návštěvníci dostali předem 
objednaný horký nápoj. Bohužel jsme nemohli zopakovat úspěch z předchozího roku a zařadit  
do trasy sklářskou huť J&P, protože se v průběhu roku 2018 z Kašperských Hor odstěhovala. Prohlídka 
tak pokračovala k vánočně nasvícené kašně a dále k dvěma kašperskohorským betlémům – v kostele 
sv. Markéty a v radniční výstavní síni, kde byla komentovaná prohlídka zakončena. 

 

| Po stopách skřítků 

Úspěšné dětské prohlídky Po stopách skřítků, které byly veřejnosti poprvé nabízeny v roce 2017,  
se konaly i v roce 2019. Během interaktivní procházky s průvodcem si děti do 10 let v doprovodu rodičů 
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prošly stezku Cestou zlatokopů. Zábavnou formou se učily poznávat přírodu, hrály hry, naslouchaly 
pověstem a v závěru rýžovaly zlato.  

Prohlídky probíhaly jednou týdně ve středu od 15:00, ideální počet bylo 10 dětí. Doprovod rodičů nebyl 
vyžadován, ale byl samozřejmě možný.  

O prohlídky byl velký zájem jako v prvním roce, celkem se jich uskutečnilo 9 a zavítalo na ně 62 dětí a 
72 dospělých.  

V roce 2019  byl program doplněn o pracovní arch, který účastníci obdržely v závěru procházky. Úkoly 
na archu byly zaměřeny na Kašperskohorsko a doplněny pověstí o šumavských skřítcích. 

 
Návštěvnost 
| Návštěvníci na MěKIS 

 

MěKIS za rok 2019 navštívilo celkem 31 511 návštěvníků (3 223 místních obyvatel, 27 213 českých a 1 
075 zahraničních turistů). Podrobná měsíční statistika za rok 2019 je uvedena v příloze č. 4.   Ve 
srovnání s rokem 2018 návštěvnost vzrostla (o 19 %).   
 
Z tabulky je patrné, že od roku 2014, kdy návštěvnost překročila hranici 20 000, se počet návštěvníků 
drží mezi 20 000 a 30 000. Výrazný výkyv způsobil rok 2015, kdy Šumava obecně zaznamenala 
nebývale zvýšený zájem kvůli seriálu TV Nova Policie Modrava. Turisté, ale i místní obyvatelé s oblibou 
využívají nabízených služeb MěKIS – poskytnutí informací o turistických cílech, trasách či 
pamětihodnostech, jízdních řádech, volná nabídka propagačních materiálů z místa i okolí, včetně 
bavorského příhraničí, prodej map a suvenýrů nebo rozšířené služby komentovaných prohlídek města. 
MěKIS je stále místem sběru žádostí o Plzeňskou kartu a zároveň výdejním místem hotových karet. 

Následující tabulka zachycuje vývoj návštěvnosti od roku 2011. 
 

| Tab.: Vývoj návštěvnosti na MěKIS v letech 2011–2019 v porovnání s rokem 2011 
 

Roky 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Návštěvnost 
(počet osob) 

8 526 12 786 18 235 20 809 30 203 23 313 28 428 26 483  31 511 

Nárůst 
(procenta) 

100% 49,96% 113,88% 144,07% 254,25% 173,43% 233,43% 210,61% 369,58% 

 

 

| Tab.: Vývoj návštěvnosti na MěKIS v letech 2014–2019 v porovnání s rokem 2014 

 

Roky 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Návštěvnost 
(počet osob) 

20 809  30 203 23 313 28 428  26 483 31 511 

Nárůst 
(procenta) 

 45,14% 12,03% 36,61% 27,27% 51,43% 

 

 

| Počet otevíracích dnů 

Celkem otevřeno dnů od 1. 1. do 31. 12. 2019: 317 dní 

Z toho soboty, neděle a svátky: 67 dní 

 
| Návštěvnost komentovaných prohlídek 

 

Všechny druhy komentovaných prohlídek navštívilo v roce 2019 celkem 938 zájemců. 

Komentované prohlídky města zvolilo za svůj cíl celkem 658 osob, všechny česky mluvící, vánoční 
prohlídky 146 osob a interaktivní dětské prohlídky využilo 62 dětí a 72 dospělých.   
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| Tab.: Vývoj návštěvnosti komentovaných prohlídek v letech 2014 – 2019 
 

Počet návštěvníků komentovaných prohlídek 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Prohlídky (duben - říjen) 555 753 665 405 441 628 

Vánoční prohlídky 56 129 110 110 108 146 

Mezisoučet 611 882 775 515 549 774 

Prohlídky o jarních prázdninách 0 0 0 0 46 30 

Dětské prohlídky 0 0 0 127 125 134 

Celkem 611 882 775 642 720 938 

 

Z předchozí tabulky vyplývá, že zájem o komentované prohlídky víceméně koresponduje s měnící se 
křivkou návštěvnosti. Rekordní počet 753 prohlídek se uskutečnilo v roce 2015, kdy navštívilo 
infocentrum 30 tisíc lidí. Do dalších sezón by bylo vhodné prohlídky něčím novým oživit. Během 
vánočních a jarních prohlídek je lákadlem i spolupráce s Róstou Kafe, která nabízí návštěvníkům horký 
nápoj zdarma. Během šestitýdenních turnusů jarních prázdnin. Prohlídky probíhaly vždy jednou týdně 
ve středu a zájem byl závislý na počtu turistů ve městě, resp. na počasí, z toho důvodu se v tomto roce 
z původních šesti plánovaných uskutečnily pouze čtyři prázdninové prohlídky. Velkému zájmu se těšily 
letní dětské prohlídky, jejichž kapacita (10 dětí) byla z celkem devíti prohlídek dvakrát překročena o 
jedno dítě. Dětské prohlídky se v tomto roce konaly každou prázdninovou středu. Průměrný počet 
dětí na prohlídku tedy klesl z loňských 7,25 na 6,8 dítěte.  

Komentované prohlídky zajišťoval z velké části kulturní referent ve spolupráci s brigádníky. Vánoční 
prohlídky byly plně v režii kulturního referenta. 

Pro evidenci prohlídek, rezervaci a prodej vstupenek se od první poloviny roku 2017 využívá 
vstupenkový systém Colosseum. 
 
Celkem se v roce 2019 konalo (mimo stanovené prohlídkové dny) v období od května – srpna 10 
objednaných komentovaných prohlídek města, což znamená nárůst a zvýšený zájem o komentované 
prohlídky. V roce 2018 se uskutečnily pouze dvě prohlídky na objednávku. Zvýšená poptávka po 
komentovaných prohlídkách v tomto roce byla pravděpodobně způsobena i zvýšeným počtem turistů 
ve městě a informačním centru.  

 
Kulturní činnost 

 
Programovou nabídku kulturních akcí v Kašperských Horách, jejímž pořadatelem je MěKIS, zajišťoval 
kulturní referent Radek Nakládal ve spolupráci s  Bc. Martinou Hamákovou, Ing. Martinou Prosserovou 
a vedoucí MěKIS Mgr. Jitkou Skořepovou. 

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, Oblastní charita Sušice, Kašperskohorský pivovar a další. 

MěKIS sestavuje, doplňuje a průběžně aktualizuje kalendář akcí na webových stránkách města 
www.kasphory.cz, facebookové stránce Městské kulturní a informační středisko Kašperské Hory a 
dalších turistických portálech jako např. www.kudyznudy.cz. Na regionální, resp. místní úrovni jsou 
kulturní akce propagovány pomocí místního rozhlasu a Kašperskohorského zpravodaje. 

http://www.kasphory.cz/
http://www.kudyznudy.cz/
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 04.01. | Novoroční koncert s Horažďovickým smíšeným sborem 

Novoroční koncert v kostele sv. Markéty, ve kterém zazněly nejen koledy a duchovní písně, ale i trubka a 
varhany. Návštěvnost 32 osob.  

 
 06.02. – 08.02. | Kašpérák  

Festival dětských filmů. Každý den tvořivé dílny (14:00) a promítání filmu (16:00). Návštěvnost 116 osob. 

 
 15.02. | Valentýnské promítání – Padesát odstínů svobody 

Promítání pro zamilované. Americký romantický film Padesát odstínů svobody. 
 

 17.02. | Maškarní karneval  

Tradiční akce pro rodiny s dětmi, tentokrát na téma safari. Akce plná soutěží, tance, her a na závěr vyhlášení 
nejhezčích masek.  Celková návštěvnost 72 osob. 
 

 21.02. | Senior IN 

Součástí pořadu byla cestovatelská přednáška Jana Melichara o Nepálu, doplněná fotografiemi krajiny. 
Návštěvnost 8 osob. 
 

 01.03. | Expediční kamera – filmový festival 

Mezinárodní filmový festival s celovečerním promítáním filmů o dobrodružství, divoké přírodě, poznávání 
nového, o extrémních zážitcích i sportech. Blok filmů. Dopolední promítání pro školu. Návštěvnost 43 osob. 
 

 08.03. | Jarní a velikonoční aranžování s Hanou Kindelmannovou – Šebestovou 

Jarní a velikonoční dekorace s jednou z nejvýznamnějších českých floristek. Vstupné 30,- Kč. Návštěvnost 29. 
 

 08.03. | Vojta Kiďák Tomáško – Ženám 

Legendární písničkář Vojta Kiďák Tomáško – koncert k MDŽ. 80,- Kč. Návštěvnost 48. 
 

 16.03. | Shoes Jana Krause 

Parodie na známou televizní show Jana Krause v podání divadla Zaseto. Návštěvnost 52. 
 

 21.03. | Senior IN – historie pivovarů a pivovarnictví na Šumavě 

Přednáška Jana Jiráka o historii pivovarů. Návštěvnost 12. 
 

 24.03. | Jarní koncert Veselé trojky Pavla Kršky 

Trojice harmonikářů – koncert lidových písní pro starší generaci. 200,- Kč na místě 180,- Kč v předprodeji. 
Návštěvnost 165. 

 
 29.03. | Noc s Andersenem 

Tradiční nocování s dětmi s pohádkami a zajímavým programem.  Desátý ročník.  Městská knihovna 
Kašperské Hory ve spolupráci se ZŠ, ZuŠ a MŠ Kašperské; nocování ve škole.  

 

 04.04. | Máme na víc  

Film o  hledání politické strategie a budování mediálního obrazu Horáčka. Beseda s Michalem Horáčkem. 
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 11.04. | Senior IN - Historie regulace horských bystřin v údolí Zlatého potoka 

Přednášku připravil Ing. Hynek Hladík, bývalý správce toků Lesů České republiky, plavební ředitel 
Schwarzenberského plavebního kanálu. Návštěvnost 29. 

 

 19.04. | Velikonoční tvořivé dílny  

Odpoledne plné tvoření nejen pro rodiny s dětmi s velikonoční tematikou. Návštěvnost 63. 
 

 21.04.| Velikonoční Kašperské Hory 

Velikonoční trhy, loutkové divadlo, Kůrovci, Pošumavská dudácká muzika, soutěž o nejlepší nádivku, New 
Rangers. 
 

  06.05. | Oslavy osvobození 

Připomínka ústupových bojů z konce druhé světové války. Ukázka bojové techniky a přednáška.  
 

 16.05.| Senior IN 

Promítání novozélandského filmu HIPHOP – Erace. Snímek o souboru seniorek a seniorů, kteří to se svým 
hiphopovým vystoupením chtějí dotáhnout až do Las Vegas. Návštěvnost 15. 

 

 18.05.| Vystoupení smíšeného pěveckého sboru Gaudium Kladno 

Pěvecké vystoupení v rámci setkání pěveckých sborů Zpěvná Šumava. Návštěvnost 45 
 

 24.05 – 26.05 | Zpěvná Šumava 
 – 2. ročník setkání chrámových pěveckých sborů v Kašperských Horách. Návštěvnost 145 
 

 25. – 26.05 | Putování po naučných stezkách 

Komentované procházky po naučných stezkách v Kašperských Horách a okolí u příležitosti otevření dvou 
nových stezek. 

 
 02.06. | Den dětí 

Program pro děti pořádaný spolky z Kašperských Hor. Návštěvnost 73 
 

 21. – 22.06. | Den hudby 

V pátek večer promítnut film Bohemian Rhapsody. Hlavní program se odehrál v sobotu na náměstí. Největší 
hvězdou večera byl Kabát revival Plzeň. Další kapely Parkan, Tabasker a Jižani. Vystoupení místní street dance 
skupiny Power. 

 

 27.06| Senior IN  

Hostem spisovatelka a terapeutka Antonie Krzemieňová. Návštěvnost 28 
 

 03.–04.08. | Kašperskohorská pouť 

Poutní procesí, staročeský jarmark, pouťové atrakce a doprovodný program. 

 
 07.09 |Šumavské Kašperské Hory 

Tradiční oslavy města proběhly v duchu 60. let 20. století. Muzikál Šakalí léta, retro tančírna, dobová 
osvěžovna, jarmark, hudební vystoupení a doprovodný program pro celou rodinu. 
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 12.09. | Uzdrav se obrázkem 
Seminář s výukou malování s paní Ing. Janou Halbhuberovou jak si pomáhat kreslením obrázků. 
 

 21.09. | Putování Zakarpatskou Ukrajinou 
Cestovatelská přednáška Václava Kůse. 

 
 26.09. | Uzdrav se obrázkem 

Seminář s výukou malování s paní Ing. Janou Halbhuberovou jak si pomáhat kreslením obrázků. 
 

 05.10. | Světáci 
Divadelní představení známého filmu v provedení sušického divadelního spolku Schody. Návštěvnost 63 
 

12. 10. | Dalskabáty, hříšná ves aneb zapomenutý čert  
Velmi úspěšná klasika české divadelní tvorby známého spisovatele Jana Drdy. Hraje Ochotnické divadlo 
Bolešiny. Návštěvnost 37 

 
 24. 10. | Senior IN - Toulání Šumavou a Pošumavím s profesionálním průvodcem Josefem Peckou 

Josef Pecka pracuje jako profesionální průvodce Šumavu a o Šumavě často publikuje. Návštěvnost 35.  

 
 26.–28.10. | Filmové Kašperské Hory 

Přehlídka filmů, animační dílny pro děti, besedy s tvůrci.  
 

 31.10. | Uzdrav se obrázkem 
Seminář s výukou malování s paní Ing. Janou Halbhuberovou jak si pomáhat kreslením obrázků. 

 
 09.11. | (Nejen) sametové vzpomínání 

pořad k 30. výročí sametové revoluce. V kinosále se v 18:00 sejdou pamětníci událostí ze závěru roku 1989. 

HOSTÉ: Jan Ruml, Alexej Pyško, Pavel Chalupa, Jaroslav Kučera, Karel Větrovec, Emil Kintzl, hudební skupina 

Epydemye, ochotnické divadlo Drak  

 22.11. | Návrat Krále Šumavy 

Pořad Jana Davida Žáka o románové trilogii ze Šumavy v rámci pořadů Šumava Litera 
 

 22. 11. | Snow Film Fest 2019 

Festival dokumentárních filmů. Celovečerní pásmo špičkových filmů o extrémním lyžování, zimním lezení, 
skialpinismu a dalších zimních radovánkách. Návštěvnost 126 

 

 01.12. |1. adventní neděle 

Odpolední program – vánoční trhy na náměstí, tvořivé dílny ve vestibulu kina, vernisáž výstavy korálků na 
radnici, zvonkový průvod dětí ke kašně a její následné slavnostní rozsvícení, slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu před kostelem. 

  

 14. 12. | Pokračování Kašperskohorského betlému aneb Nové figurky se představují 

Kašperskohorský Betlém byl doplněn o postavy Kůrovců, předsedu volební komise pana Loukotu, nové 
veřejné osvětlení, obložení spodního patra a zrzavého kocoura. Po vernisáži, během níž betlému požehnal 
místní farář Jenda Kulhánek, zahrály a zazpívaly děti z místní ZUŠ a po nich vystoupili Kůrovci. Návštěvnost 
cca 60 osob. 
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| Výstavy ve výstavní síni na radnici 
 

 Leden, únor: Umění a řemeslo Šumavska 

Výstava skla a obrazů Jiřího Jirmana, Jaroslava Zedníka a manželů Zahálkových. 

 Březen, duben: Obrazy a verše – Pavel Korčák a Vladimír Uher 

 Květen, červen: Valentin Horba a Josef Duspiva – Obrazy z jihočeská a posunutá realita 

Výstava malovaných obrazů. 

 Červenec, srpen: Někde se začít musí – Alžběta Vlášková 

Výstava obrazů a autorského textilu. 

 Září, říjen:  Léčivé obrázky Jany Halbhuberové 

 Listopad: Sametová revoluce 

Výstava fotografií Jaroslava Kučery s tematikou Sametové revoluce. 

 Prosinec: Podmalby na skle Jarky Korandové 

. 

 
Kino 

 
Kino Kašperské Hory nabídlo v roce 2019 celkem 41 projekcí, promítalo se každý měsíc s různou 
periodicitou a celkem přišlo 2 041 platících diváků. Ve srovnání s rokem 2018 se snížil počet promítání 
o 32 % a počet návštěvníků se zvýšil o 17 %. Kromě klasického promítání dětských, resp. ostatních filmů 
a letního kina byla nabídka obohacena o čtyři filmové festivaly. 

Prvním z nich byl Kašpérák, druhý ročník filmové přehlídky dětských filmů v době jarních prázdnin. Žáci 
výtvarného oboru ZUŠ byli zapojeni do soutěže o nejlepší obrázek Kašpéráka, jakožto filmového hrdiny. 
Jejich práce byly po dobu festivalu v kině vystaveny a diváci z nich vybírali toho nejpovedenějšího. 
Promítalo se od středy do pátku od 16:00 a od 14:00 byly ve vestibulu kina připraveny pro děti 
tematické tvořivé dílny.  

Uskutečnil se také cestovatelský filmový festival Expediční kamera. Promítání proběhlo v pátek 1. 
března, kdy diváci shlédli krátké snímky Waiau Toa Odyssey, Tupendeo, a Matsés. Podvečernímu 
promítání předcházela ještě projekce pro žáky 4. – 9. třídy místní ZŠ. 

Třetím rokem proběhl festival Filmové Kašperské Hory, který připadl na termín 26. – 28. října 
s epilogem v pondělí 29. října. Tentokrát byly promítnuty filmy s tematikou Šumavy, silných žen a 
novinkových filmů. Filmem pro slavnostní zahájení byl vybrán snímek Úhoři mají nabito, kterému 
předcházela beseda a režisérem Vladimírem Michálkem. Dalšími promítanými filmy byly snímky: Divá 
Bára, Kráska a Netvor, Hodinářův učeň, Národní třída, Vůně vanilky, Staříci a Přes prsty. Pro děti bylo 
ve foyer kina připraveno dětské promítání večerníčků o Tuláčkovi a animační dílny. V roce 2019 bylo 
v rámci festivalu věnováno více promítacího času novinkovým filmům. Díky spolupráci s filmovým 
festivalem Finále Plzeň a Regionální filmovou kanceláří Plzeňského kraje, která disponuje moderní 
promítací technikou jsou možné projekce filmu ve formátu DCP. Veškeré filmové projekce navštívilo 
457 osob, doprovodný program 100 osob, takže celková návštěvnost čítá 557 lidí. 

V listopadu proběhl již podruhé festival Snow film fest. Během něho diváci viděli čtyři snímky: Queen 
Maud Land, Surfer Dan, Můj svět a Střípky ze života. Dopoledne proběhlo promítání pro místní ZŠ.  

 

Prostor kina se kromě filmových projekcí využíval k různým divadelním i hudebním vystoupením pro 
veřejnost nebo pro školu. Na konci roku se zde konaly vánoční besídky místní ZŠ, ZUŠ nebo Dětského 
domova. 

Vestibul kina sloužil příležitostně i jako výstavní galerie. V červenci a srpnu probíhaly ve vestibulu 
tvořivé dílny – příležitostně ve středu se tvořily výrobky metodou plstění (Ánandí Barfussová).  

Během letní sezóny od června do září sloužily toalety v kině jako placené veřejné WC. 
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Knihovna 

 
V roce 2019 evidovala Městská knihovna Kašperské Hory 89 čtenářů, z toho nově registrované 3 osoby. 
Celkem bylo 3 158 výpůjček, z toho 3 605 knih a 390 časopisů.  

Knihovní fond čítal celkem 8 752 knihovních jednotek, z toho naučná literatura tvořila 1 967 položek a 
krásná literatura 5 937 položek.  

Knihovna využívá od roku 2018 knihovní systém Tritius. Z důvodu zvýšené nároku na hardwarové 
vybavení zažádalo město úspěšně o dotaci z programu VISK 3 pro rok 2019 na pořízení nového PC. 
Celkové náklady na projekt činily 25 704 Kč, z toho výše dotace je 15 000 Kč a zbývající částka 10 704 
Kč je  podíl města.  

V měsíci březnu v rámci měsíce knihy připravila knihovna pro děti z Mateřské školky program 
v knihovně. Děti se seznámily s chodem knihovny, bylo jim předčítáno z knihy a následně malovaly 
obrázky o čtené knizeDále byla již tradičně pořádána pro děti ve spolupráci se ZŠ Noc s Andersenem.  

 
 

Horský klub 
Městské kulturní a informační středisko zajišťovalo v roce 2019 provoz Horského klubu. Bylo uzavřeno celkem 
30 nájemních smluv, z nichž 5 bylo dlouhodobých a 25 krátkodobých. 

 

Propagace 

 
| Formy propagace 

 

 2media s. r. o. – od června 2019 byla ukončena spolupráce s pražskou mediální agenturou 2 Media 
(www.2media.cz).  

 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 dům Horažďovice, 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 Česku. 

 Tiskové zprávy médiím – ČTK, regionální deníky, MF Dnes, Právo, Český rozhlas, FM Plus a další. 

 Spot (upoutávka na filmový festival) – Český rozhlas 

 webové stránky www.kasphory.cz 

 facebooková stránka Městské kulturní a informační středisko Kašperské Hory 

 pravidelné rozesílání newsletterů 

 
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 

http://www.2media.cz/
http://www.kasphory.cz/
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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. 

 

Celkové příjmy za prodej zboží a služeb činily za rok 2019 částku 1 002 515 Kč. 

 
Kašperskohorský zpravodaj 

 
Kašperskohorský zpravodaj v roce 2019 začalo zpracovávat Městské kulturní a informační středisko. 
Z organizačních důvodů v lednu nevyšel. Únorové a březnové číslo graficky upravoval externí grafik 
v novém vzhledu. Na žádost čtenářů a z důvodu složité komunikace ale od dubna si veškeré práce na 
zpravodaji rozdělili zaměstnanci MěKIS. Roznášku zpravodaje zajišťoval brigádník, distribuce 
odběratelům mimo Kašperské Hory byla realizována pomocí České pošty.  

Celkem bylo vydáno 11 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.  

Děti z MŠ navštívily v březnu 2019 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.  

Vedoucí MěKIS se společně se zástupci vedení města Kašperské Hory zúčastnila dvou akcí 
v partnerském městě – Volksfest v červenci a Säumerfest v srpnu. Zástupci partnerského města jsou 
pak hosty na kašperskohorské pouti a zářijových městských slavnostech. Grafenauský pěvecký sbor se 
v květnu 2019 účastnil Zpěvné Šumavy, což je setkání sborů v Kašperských Horách. 
 

| Spolupráce se sdělovacími prostředky a jiné 
 

MěKIS stejně jako v minulých letech aktivně spolupracoval s regionálními periodiky. Všechny akce byly 
pravidelně zveřejňovány na webu kasphory.cz, kudyznudy.cz a dalších turistických serverech, včetně 
facebookové stránky Městské kulturní a informační středisko 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 
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plakátů a informačních tiskovin, plakátky jsou roznášeny i podnikatelům v okolí náměstí. 

Program Podpory klubové, spolkové a jiné zájmové činnosti 

 
Na jaře roku 2019 byla zastupitelstvem města do rozpočtu schválena částka 400 000,00 Kč na podporu 
žádostí podaných v programu Podpory klubové, spolkové a jiné zájmové činnosti na akce konané od 1. 
1. do 31. 12. 2019 v oblasti kultury a sportu. V roce 2019 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 20 žádostí. Ve druhém kole bylo podáno žádostí 6.  

Celkem bylo z programu Podpora klubové, spolkové a jiné zájmové činnosti poskytnuto 332 565 Kč. 

O celkové zajištění tohoto programu se starala vedoucí MěKIS. Náplní práce je vyhlášení a zveřejnění 
dotace, příjem a evidence žádostí, konzultace a případné doplnění žádostí, zpracování podkladů pro 
kulturní a sportovní 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 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. 2019, informativně přiloženy i roky 2015-2018 

 

  Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 Rok 2015 

Výdaje celkem 4 894 107 Kč 6 190 785 Kč 5 351 103 Kč 4 386 427 Kč 3 330 430 Kč 

Cestovní ruch 1 919 569 Kč 1 623 388 Kč 2 158 878 Kč 1 565 704 Kč 1 672 187 Kč 

Kultura 2 153 069 Kč 3 073 131 Kč 2 633 003 Kč 2 238 048 Kč 1 319 046 Kč 

Kino 708 235 Kč 1 386 986 Kč 491 267 Kč 513 980 Kč 252 182 Kč 

Knihovna 113 234 Kč 107 280 Kč 67 955 Kč 68 694,22 Kč 87 012 Kč 

          

Příjmy celkem 1 240 445 Kč 1 069 937 Kč 999 847 Kč 921 729 Kč 982 310 Kč 

Cestovní ruch 1 004 370 Kč 863 807 Kč 832 010 Kč 775 410 Kč 843 489 Kč 

Kultura 94 580 Kč 95 534 Kč 56 220,00 Kč 73 869,00 Kč 78 921,00 Kč 

Kino 135 340 Kč 103 856 Kč 105 317 Kč 65 575 Kč 23 060 Kč 

Knihovna 6 155 Kč 6 740 Kč 6 300 Kč 6 875 Kč 36 840 Kč 

          

Výsledek (příjmy – 
výdaje) 

-3 653 662 Kč -5 120 848 Kč -4 351 257 Kč -3 464 698 Kč -2 348 120 Kč 

 
Zdroj: Finanční odbor města Kašperské Hory a MěKIS 
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Zhodnocení činnosti 
 

 

Rok 2019 byl pro Městské kulturní a informační středisko rokem stabilizace. Oproti předchozím rokům 
nedošlo k žádným personálním změnám. Díky tomu se povedlo stabilizovat pracovní náplně 
jednotlivých pracovníků a docházelo k prohlubování znalostí prostřednictvím školení.  

Z hlediska návštěvnosti patřil uplynulý rok k velmi úspěšným. S napočítanými 31 511 návštěvníky se za 
posledních sedm let řadí na první místo. Toto rekordní číslo bylo dosaženo z několika 
pravděpodobných příčin. Ve městě a jeho okolí se natáčela třetí řada oblíbeného pořadu Policie 
Modrava. Silnice mezi Radešovem a Dlouhou Vsí byla uzavřena a objízdná trasa vedla přes Kašperské 
Hory. 

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 2019 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 prodloužena otevírací doba veřejných 
záchodů v od června do konce září. Otevřeno bylo každý den od 9:00 do 16:00. 

Co se týče propagace, byla ukončena spolupráce 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 webové stránky města, facebookovou stránku Městského kulturního a 
informačního střediska, 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, filmový 
festival Filmové Kašperské Hory nebo tradiční rozsvěcení vánočního stromečku s doprovodným 
programem nebo doplnění nových figurek do skříňového Betléma.  

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 do roku 2018 stále rostly, ale 
v roce 2019 výše výdajů klesla.  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 minulých letech se MěKIS zapojilo do programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný 
stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014 – 2020 projektem Po stopách Karla IV. Závěrečné vyhodnocení grantu 
proběhlo až v roce 2019. Výsledkem bylo, že dotace nebyla městu vyplacena. Tento krok byl 
odůvodněn tím, že bavorský partner nesplnil podmínky dotace a tudíž nebyla vyplacena ani českým 
partnerům.  

 
 
 

Za MěKIS Kašperské Hory zpracovala Martina Hamáková dne 12. 5. 2020 
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Přílohy 
 

 
| Příloha č. 1 – náhled letáčku Kašperskohorský betlém 
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| Příloha č. 2 – náhled letáčku Kulturní program 2019 
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| Příloha č. 3 – podrobná měsíční statistika návštěvnosti MěKIS za rok 2019 
 
 

 


