
Zpráva o činnosti MIC za rok 2012

Město Strakonice
Městské informační centrum Strakonice
Velké náměstí 2
386 21 Strakonice
IČ: 00251810, DIČ CZ00251810

- počet stálých pracovníků: 2  
   (1. 1. 2012 nastoupila nová pracovnice jako zástup za MD a RD)

- jazyková vybavenost: nj, aj, fj (zákl. znalost)

- pracovní doba:
  květen – září     Po – Pá   8 – 18, So  9 – 13 hodin 
  říjen – duben     Po – Pá   8 – 16, St   8 – 18 hodin

-  MIC Strakonice je certifikovaným IC podle standardu CzechTourism
-  MIC  Strakonice  je  členem  Asociace  turistických  informačních  center  České  republiky
(A.T.I.C. ČR), certifikát kategorie B

Infocentrum bylo zapojeno do celoročního strakonického projektu Rok dudáků, a tak vznikl
soupis akcí, na nichž se lidé mohli setkat s dudáky. Město se zapojilo také do celokrajského
projektu Žijeme v památkách, který si dal za úkol představit památky v regionu.

Městské informační centrum v roce 2012 navštívilo 7958 lidí převážně z České republiky. Ze
zahraničních návštěvníků bylo tradičně nejvíce Němců a Nizozemců. Přijeli také turisté ze
Slovenska,  Francie,  ale  i  Bulharska,  Velké  Británie,  Španělska,  Austrálie,  USA  nebo
Japonska. Do statistiky nejsou zahrnuti lidé, kteří využívali informace nabízené ve vstupní
hale infocentra nebo si  koupili vstupenky v samoobslužném kiosku.
Nejvíce  turistů  navštívilo  MIC  během  jarních  a  letních  měsíců.  Nejvyšší  návštěvnost
zaznamenalo v srpnu, kdy jeho služeb využilo 1730 lidí. Turistů přibylo i díky konání XX.
Mezinárodního dudáckého festivalu.

Během roku vyřídilo MIC 648 e-mailových dotazů a 254 prostřednictvím České pošty.  
Lidé se nejčastěji zajímali, kam se mohou ve Strakonicích a okolí vydat na výlet a jaké jsou
v okolí města cyklotrasy. Pro ně má MIC k dispozici cyklomapy a letáčky s tipy na výlety. 

Před  začátkem  turistické  sezony  se  na  strakonickém  hradě  uskutečnilo  pracovní  setkání
pracovníků informačních center Jihočeského kraje, jehož se zúčastnily i pracovnice MIC.

Sezonu MIC odstartovalo jako každý rok akcemi Aprílové bruslení městem a Strakonické
vítání  léta,  které  bylo  zároveň  oficiálním  zahájením  cykloturistické  sezony  v Jihočeském
kraji.  I  minulý  rok  se  MIC  zapojilo  do  projektu  Jihočeského  pohádkového  království
nazvaného  Poznávání památek za letních úplňků. Lidé měli tentokrát možnost vydat se na
dvě úplňkové procházky – v červenci a srpnu. O obě procházky byl velký zájem. Na každou
z nich přišlo kolem 300 až 400 lidí. Sezona byla ukončena Slavnostním zahájením adventu s
tradičním  zvonkovým  průvodem  a  vánoční  výstavou  výtvarných  děl,  tentokrát  na  téma
Ledová krása. Do soutěže se přihlásilo 180 tvůrců – jednotlivců a kolektivů. Jejich práce byly
vystaveny ve foyer městského úřadu a setkaly se s pozitivní odezvou od řady návštěvníků.
Novinkou  v programu  zahájení  adventu  byl  příjezd  ledové  královny  na  Velké  náměstí  a
scénka s 12 měsíčky ještě před rozsvícením vánočního stromu. Oboje se líbilo hlavně dětem.



V roce 2012 mělo MIC v nabídce 501 druhů zboží, 246 v komisním prodeji. Počet dodavatelů
zůstává na čtyřech desítkách. Zboží MIC bylo opět předáno do komisního prodeje čtyřem
odběratelům (ŠK, MSP, CIAO, Kemp Podskalí).

K pravidelné  činnosti  pracovnic  MIC patří  aktualizace  nabídky společenských,  kulturních,
vzdělávacích  či  sportovních  akcí  ve  Strakonicích  na  webových  stránkách,  jako  například
www.strakonice.eu, www.otavskaplavba.cz nebo www.jiznicechy.cz. Loni navíc shromáždily
informace  o  čestných  občanech  města  od  počátku  19.  století.  Musely  přitom  hledat
v archivních  materiálech  města  i  historických  záznamech  uložených  v okresním  archivu.
Vypracovaly také seznam akcí ve Strakonicích pořádaných během adventu. Kromě toho o své
činnosti  nebo nabídce MIC informovaly ve Zpravodaji   města,  v němž bylo zveřejněno 12
tematických článků.

Prezentace na veletrzích
Strakonice  se  v roce  2012  prezentovaly  na  čtyřech
veletrzích cestovního ruchu, a to na Regiontour Brno (12.-
15.1.  2012),  Holiday  World  Praha  (9.  –  12.  2.  2012),
Jihočeský kompas  České Budějovice (5.– 6.  10.  2012) a
ITEP Plzeň (20.– 22. 9.  2012).

Spolupráce s oddělením cestovního ruchu
- účast na veletrzích cestovního ruchu
- pomoc při zajištění kulturního programu v rámci Václavské pouti
- pomoc při organizaci akce S dudáky po strakonických památkách za magického úplňku
- při tvorbě informační tabule k městským hradbám a opevnění, která je umístěna 
v Sokolovské ulici

Rozšíření pracovní doby MIC

- 9. 6. 2012 – DEP Strakonická 100 a Po stopách Švandy dudáka - 
od 06:00 do 13:00 

- MDF – sobota (25. 8.) 9:00 –18:00, neděle (26. 8.) 10:00 – 
13:00, kromě rozšířené pracovní doby v infocentru byly 
pracovnice na prodejním a informačním stánku přímo na 
nádvoří strakonického hradu. Festival navštívilo 33.000 lidí.
 

Kontrola
- 12. 12. - kontrola z A.T.I.C.
- srpen – mystery shopping agentury Czech Tourism, ve které MIC Strakonice splnilo 
všechna kritéria a získalo v celkovém hodnocení 100%, průměr infocenter na jihu Čech byl 
94%. Anonymní kontrolor zjišťoval například ochotu pracovníka poskytnout požadované 
informace, značení či vybavení infocentra. 

Výstavy ve foyer MIC
- o.s. Prevent – informační  panely

http://www.jiznicechy.cz/


- Junák – svaz skautů a skautek ČR - informační panely ke svému výročí
- Ledová krása – výtvarná soutěž pořádaná MIC 

Novinky a změny v roce 2012
- byl vytvořen a vytištěn nový plnobarevný leták o strakonickém hradě Žijeme v památkách – 
ve třech jazykových mutacích (čj, aj, nj)
- byly vytvořeny tři nové letáky – Tipy na výlety – Zajímavá místa v okolí Strakonic, 
Zajímavosti v okolí Strakonic nabízející různě dlouhé okružní trasy a Zajímavá místa v okolí 
Strakonic s tipy na procházky
- soupis akcí pořádaných ve Strakonicích během adventu a k Roku dudáků
- leták Bezbariérově nejen po památkách ve Strakonicích, který připravili členové dětského 
zastupitelstva a vydali pod patronací odboru školství a cestovního ruchu

Pořádané akce
Strakonické vítání léta aneb Po památkách středního Pootaví -  28. 4. 2012

(s Aprílovým bruslením městem –  26. 4. 2012)
Zahájení turistické sezony bylo letos oficiálním
začátkem cykloturistické sezony v Jihočeském
kraji.  Konalo  se  ve  spolupráci  s Nadací
jihočeské  cyklostezky.  Připraveného
cyklovýletu  se  zúčastnil  rekordní  počet
cyklistů,  bylo  jich  605.  To  bylo  více  než
předchozí  rok  na  zahájení  jihočeské
cyklosezony  v Třeboni.  Za  krásného  letního
počasí vyrazili cyklisté na tři trasy – 12, 38,5 a
53 kilometrů,  pěší  turisty  čekal  11  kilometrů
dlouhý  okruh  Naučnou  stezkou  Švandy

dudáka.  Odpoledne  byl  připraven  program určený  zejména  pro  rodiny s dětmi.  Nechyběl
tradiční  Pochod kapra  Jakuba s pěti  zastaveními,  jehož  se  zúčastnilo  přes  120 dětí.  Akci
uzavřel koncert skupiny Rangers.

Procházka městem za magického úplňku - 17. 7. a 2. 8. 2012

S dudáky po strakonických památkách se za magického úplňku pokaždé vypravilo 300 – 400
lidí.  Vrcholem první procházky bylo odhalení sochy Švandovy milé  Dorotky na Podskalí,
druhá byla zaměřena na příběhy spjaté s historií strakonického hradu.

Slavnostní zahájení adventu – 2. 12. 2012

Tématem  výtvarné  vánoční  soutěže  byla
Ledová  krása,  do  které  se  přihlásilo  180
autorů,  ať  už  to  byli  jednotlivci  nebo
kolektivy dětí.  Díla byla tradičně vystavena
ve  foyer  městského  úřadu.  O  vítězích
rozhodovala veřejnost svým hlasováním, do
něj se zapojilo 269 lidí. Vítězové soutěže byli
vyhlášeni  před  rozsvícením  vánočního



stromu na Velkém náměstí, po kterém následoval zvonkový průvod na hrad vedený Ledovou
královnou jedoucí v kočáře. Na akci se přišlo podívat přes 1000 lidí. Součástí programu byl
také  adventní  koncert  v  kostele  sv.  Prokopa,  který  si  přišlo  poslechnout  na  150  lidí.
V Rytířském sále na strakonickém hradě bylo pak připraveno vystoupení pro děti – Pepino a
psí  kusy s pudly,  kterého se zúčastnila  necelá  stovka školáků a  předškoláků v doprovodu
rodičů.  Jako  doprovodný  program  byla  připravena  výstava  Muzea  středního  Pootaví
v Zámecké galerii Krása vánočních ozdob.

Václavská pouť - 28.-30. 9. 2012

V hudebním programu vystoupily i letos kapely strakonických muzikantů a na závěr pak 
revivalová skupina Queenie. Koncerty si přišlo poslechnout na 500 lidí. V neděli vystoupil 
jako již tradičně L Band ZUŠ Strakonice, kapely Nektarka a Parkán.

Nabízené letáky
Informační brožury nejsou k dispozici jen v infocentru na Velkém náměstí, ale na dalších 
místech ve Strakonicích, například v Muzeu středního Pootaví nebo CK Ciao. Materiály také 
putují do jiných infocenter, například v Praze, Českých Budějovicích nebo v okolních 
městech.

Plnobarevný tisk
• Procházka městem – čj, aj, nj
• Přírodní atraktivity Strakonic – čj, aj, nj
• Gastronomická pozvánka do Strakonic – s přehledem stravovacích a ubytovacích 

kapacit
• Dovolená na Otavě
• trhací mapa – plán města  
• Naučná stezka Švandy dudáka
• Žijeme v památkách
• Bezbariérově nejen po památkách ve Strakonicích
• Akce (termíny nejvýznamnějších kulturních a sportovních akcí ve Strakonicích)

Kopírované
• Wellness služby na Strakonicku
• Zážitková a venkovská turistika na Strakonicku 
• Turistika na Strakonicku – turistické trasy vedoucí ze Strakonic
• Cyklotrasy na Strakonicku  
• Naučné stezky na Strakonicku
• Technické zajímavosti Strakonic a okolí
• Rozhledny v okolí Strakonic
• Okružní trasy
• Tipy na výlety pro pěší i cyklisty
• Zajímavá místa v okolí Strakonic



Statistika návštěvnosti MIC 2012
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