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Provozní záležitosti 
Městské informační centrum je otevřeno celoročně, po – ne, 9 – 17 hod. 

 

K 1. 2. 2017 ukončilo činnost městské informační centrum 

v přízemí budovy na Velkém náměstí čp. 2.  

Nové městské informační centrum bylo otevřeno 6. 6. 2017 na 

strakonickém hradě v prostorách bývalé Zámecké galerie.  

Vedoucím městského informačního centra je Ladislav Řanda.  

Pracovníky jsou Jiří Klimeš, Bc. Markéta Kašáková, DiS. a Petra Matušková , 

DiS. Pracovníci disponují anglickým a německým jazykem.  

K uzavření městského informačního centra došlo pouze o Vánocích a oslavách 

konce roku. 

 

Certifikace a kontroly  
MIC Strakonice je členem Asociace turistických 

informačních center České republiky 

(A.T.I.C. ČR). Je certifikovaným MIC 

podle jednotné klasifikace turistických 

informačních center ČR. 

Městské informační centrum splňuje 

podmínky pro standard udělené třídy 

B.  

Dne 5. 10. 2017 byla provedena 

kontrola pro udělení nového 

certifikátu, který byl udělen 14. 11. 2017.  

 

Návštěvnost 
V předchozím roce navštívilo tehdejší MIC na Velkém náměstí 8146 lidí.  

Změna lokality přispěla k více než trojnásobné návštěvnosti. 

Nové městské informační centrum v areálu strakonického hradu navštívilo 

35400 návštěvníků. Z toho 1000 cizinců.  

Většinu cizinců tvořili turisté z Německa, Slovenska a Rakouska. Zavítali k nám 

také turisté z Nizozemska, Itálie nebo Ruska. Největší návštěvnosti bylo 

dosaženo v srpnu, kdy MIC navštívilo 9508 lidí. 

 

Na telefonní linku 380 422 744 bylo přijato 548 hovorů. 

 

Na novou e-mailovou adresu infocentrum@meks-st.cz bylo přijato celkem 1489 

e-mailů. 
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Vznik městského informačního centra 
Nově vzniklé MIC bylo slavnostně otevřeno 6. 6. 2017 v 16hod. starostou města 

Mgr. Břetislavem Hrdličkou.   

Projekt byl navržen Ing. arch. Janem 

Zákosteleckým a Ing. arch. Josefem 

Habersbergerem. Má za cíl prezentovat 

návštěvníkům čtyři hlavní historické 

pilíře Strakonic: 

Mezinárodní dudácký festival, 

pivovarnickou tradici, světoznámou 

strojírenskou a textilní výrobu.  

Interiér je vybaven materiály, mobiliářem a všemi doplňky z nedaleké textilní 

továrny. Zároveň připomíná i čtyři osady, jejichž sjednocením vzniklo ve 14. 

století město Strakonice. 

 

Strakonická šifra a Geofun 
V roce 2017 si poznávací hru Strakonická šifra vyzvedlo a úspěšně vyluštilo cca 

200 návštěvníků.  

Hrací kartu je možné vyzvednout v městském 

informačním centru. 

Principem hry je projít město, odpovědět na otázky 

týkající se Strakonic a vyluštit tajenku.  

Následně se hráči vrátí do MIC, kde každý úspěšný luštitel 

získá odměnu. 

Popularita této hry vzrostla zejména v letních měsících,  

kdy do Strakonic zavítalo mnoho rodin s dětmi.  



 

V prosinci byla odborem školství a cestovního ruchu MěÚ Strakonice vytvořena 

geolokační hra pro mobilní telefony 

se systémy Android a iOS.  

Jedná se o hru, která funguje na 

základě GPS souřadnic. Hráče  

provede trasou, která vede přírodou i 

městem. Trasa je dlouhá cca 4km.  

Jejím cílem je zlomit prokletí 

Švandy dudáka a jeho milé Dorotky.  

Informační leták k ní je možno 

vyzvednout v městském 

informačním centru.  

 

Prezentace na veletrzích CR  
Strakonice se v roce 2017 prezentovali v rámci Jihočeské centrály cestovního 

ruchu (téma – Jižní Čechy pohodové) na těchto veletrzích CR:  

 

Regiontour 19. – 22.1 2017 v Brně    

 

Holiday World 16. – 19. 2. 2017 v Praze 

 

Travelfest 6. – 8. 4. 2017 v Českých Budějovicích  

 

ITEP 21 – 23. 9. 2017 v Plzni  

 

Prácheňsko a Pošumaví 
Městské informační centrum i nadále 

spolupracuje s kanceláří turistické oblasti 

Prácheňsko a Pošumaví. Tato oblast 

propojuje Plzeňský a Jihočeský kraj, což 

je výhodou pro turismus.  

Spolupráce s kanceláří probíhá formou 

vzájemného poskytování informací, 

propagačních materiálů a zpětné vazby na 

její produkty. 

 

Facebook 
Pracovníci MIC převzali i správu facebookových stránek, které 

aktuálně sleduje 455 uživatelů sociální sítě.  

Na stránce jsou tvořeny a sdíleny kulturní příspěvky od města 

Strakonice, Městského kulturního střediska a dalších organizací. 



 
Poskytované služby 
MIC poskytuje informace o lokálních pamětihodnostech a turistických cílech ve 

Strakonicích a okolí.  

Dále také informace o ubytování a kulturních akcích. 

Samozřejmostí jsou i propagační materiály města a blízkého okolí, 

prodej suvenýrů, regionální literatury, map, průvodců a dalšího zboží. Nechybí 

ani veřejný internet, ať už prostřednictvím informačního stojanu nebo veřejně 

přístupného Wi-Fi připojení.  

 

Městské informační centrum má i 

nadále k dispozici klíče od 

židovského hřbitova.  

Ty si v roce 2017 vypůjčilo 10 

návštěvníků. 

Správu hřbitova má na starosti 

Židovská obec sídlící v Praze. 

 

O tuto službu byl zájem hlavně 

zpočátku turistické sezóny. 

 

Spolupráce 
MIC poskytlo ceny k akci již druhého ročníku Sportovních her seniorů.  

Novinkou letošního ročníku byla kategorie soutěžících nad 81 let. 

Do soutěže byly věnovány autentické čepice „zmijovky“, které mají ve 

Strakonicích svou výrobní tradici.  

 

Akce 
Skupovy Strakonice 23. – 25. 3. 2017 

Dne 23. března byl zahájen již 52. ročník krajské loutkářské přehlídky Skupovy 

Strakonice. Jednotlivá představení se konala v Rytířském sále strakonického 

hradu, kulturním zařízení U Mravenčí skály a 

DK Strakonice.  

V rámci této loutkářské přehlídky byla 

otevřena výstava loutek z depozitu 

Národního muzea, která se konala 5. 3 – 26. 

3. v Maltézském sále. Její vernisáž se konala 

dne 4. 3. v 16:00 hod. Součástí vernisáže 

byla komentovaná prohlídka části expozice. 

Tato výstava proběhla za spolupráce 

Národního muzea a MěKS Strakonice.  



Samotná akce započala ve čtvrtek 23. března v 8:30 hod. uvedením první 

pohádky Pohádka z budíku v Rytířském sále. Toto milé představení, určené pro 

děti od 4 let, bylo dílem Teátru Pavla Šmída. 

Výkon loutkoherců byl vynikající. Návštěvníci mohli v průběhu loutkářské 

přehlídky shlédnout celou řadu klasických pohádek: Pták Ohnivák, Šípková 

Růženka, Sněhová královna a další. 

Přehlídka byla v sobotu zakončena představením Lovci mamutů, ohně a života, 

které bylo dílem loutkářského spolku Nitka z Písku.  

Toto představení dostalo doporučení poroty pro účast na Loutkařské Chrudimi. 

Vítězem přehlídky se stala Kozí pohádka v podání Studia divadla ŽAS České 

Budějovice.   

 

Slavnosti 650 let města 25. – 27.8 2017 

V roce 2017 slavili Strakonice 650 let od udělení městských privilegií. 

V průběhu slavností byl program rozdělen na čtyři scény. Hradní nádvoří, letní 

kino, scénu u pivovaru a scénu u kostela sv. Markéty.  

Hradní nádvoří patřilo především středověkým hudebním celkům, šermířům, 

kejklířům a žongléřům. 

Letní kino představilo celou škálu 

dudáckých souborů a tanečních 

skupin. 

Scéna u pivovaru byla věnována 

dechovce a lidové muzice.  

Mladá rocková scéna u kostela sv. 

Markéty představila pestrou směsici 

hudebních žánrů. Zazněl rock, punk, 

country, jazz a swing, i duchovní 

hudba. 

Program slavností trval tři dny.  

Započal v pátek 25. srpna v 18:30 hod. 

představením celé škály dudáckých souborů různých žánrů v letním kině.  

Nechyběly místní dudácké soubory: Strakonická dudácká muzika, Prácheňský 

soubor písní a tanců a Pošumavská dudácká muzika. Z těch zahraničních nás 

poctili svou návštěvou např. The 

Royal Burgh of Renfrew Pipe Band ze 

Skotska a Wisieloki z Polska. 

Vrcholem prvního dne byla 

multimediální laserová show s názvem 

Otava žije. Představila příběh města 

zakončený ohňostrojem, který bylo 

možné sledovat z nábřeží naproti 

strakonickému hradu.  



Sobota byla ve znamení symbolického předávání městských práv, které 

slavnostně přijal starosta města Mgr. Břetislav Hrdlička, jakožto Bavor IV. 

V neděli v letním kině vystoupil Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK. 

Vzhledem k nepřejícímu počasí, byl koncert předčasně ukončen. Poslední částí 

programu byl koncert Adama Mišíka u kostela sv. Markéty.  

 

 

Krampus 2. 12. 2017 

Ve Strakonicích se odehrál již druhý ročník čertovské podívané Krampus. 

Jedná se o průvod hrůzu budících čertů, tudíž o zážitek určený zejména pro větší 

děti. Akci si nenechali ujít ani dospělí diváci.  

Krampus vznikl v Rakousku. Název pochází z rakouského slova krampas 

(neživý). Kostým krampusů je často vyroben z kozí nebo ovčí kůže.  

Doplněn bývá přírodními rohy, pocházejícími z krav, koz nebo kamzíků. 

Trasa průvodu vedla z brány na 

křižovatce ulic Lidická a Ellerova, až na 

prostranství pod Hvězdou. Letos se 

poprvé čerti proběhli tam i zpět. 

Již od 15:00 hod. byly k dispozici stánky 

s občerstvením a prodejem různých 

upomínkových a vánočních předmětů. 

Na prostranství pod Hvězdou byl 

připraven DJ, který celou akci komentoval a doplňoval reprodukovanou hudbou. 

Od 15:30 hod. byly připraveny soutěže pro děti.   

V 17 hodin začal hlavní program akce. Přijeli čerti z Tábora, Prahy, Vodňan i 

z Rakouska. Od 19:30 hod. pokračoval DJ Matyáš Santa Palkovič s Vánoční 

diskotékou. I přes mrazivé počasí akci navštívilo velké množství diváků.  

 

Výstavy  
Bejvávalo 3. 10.  – 26. 11. 2017 

Bejvávalo. Tak byla nazvána fotografická výstava strakonického fotografa 

Františka Zemena. 

Snímky pocházejí z období let 1945 - 1950 z jeho 

rodné vesničky Sedlo u Strakonic. Vystavené 

fotografie vypovídaly o životě a práci na statku a 

polích. Bylo je možné shlédnout v Maltézském sále 

a sále U Kata v areálu strakonického hradu.  

Vernisáž výstavy proběhla v Rytířském sále dne 3. 

10. 2017 

Součástí výstavy byly i komentované prohlídky.  

Výstava, která měla původně trvat do konce měsíce října, byla prodloužena do 

26. 11. 2017 

 



Žena / Woman Strakonice 2017 3. 12. 2017 – 30. 1. 2018 

Již 16. ročník mezinárodního fotografického bienále byl uskutečněn pod 

patronací města Strakonice a MěKS i mezinárodních a národních fotografických 

asociací FIAP, IAAP a ČFU. V roce 2017 premiérově 

i pod patronací Americké fotografické společnosti 

PSA.  

Této mezinárodní fotografické soutěže se zúčastnili 

fotografové z celého světa. 

Vernisáž proběhla 3. 12. 2017 ve 14:00 hod. 

v Rytířském sále. V jejím rámci proběhlo také 

slavnostní předávání cen vítězům fotografické 

soutěže.  

Vystoupení houslistek Ley Myftari a Pavly 

Bedřichové, doprovázené na klavír Petrou 

Vaščilkovou, bylo příjemným oživením vernisáže.  

Snímky byly rozděleny do čtyř kategorií: žena, akt, 

volná barevná a volná černobílá fotografie. Fotografie 

byly k vidění v Maltézském sále a sále U Kata.  

  

Nabízené propagační materiály  

 Akce 2017 (nejvýznamnější kulturní a sportovní akce ve 

Strakonicích) 

 Procházka městem (ČJ, AJ, NJ ) 

 Strakonický hrad (ČJ, AJ, NJ) 

 Naučná stezka Švandy dudáka 

 Naučné stezky na Strakonicku 

 Bezbariérově nejen po památkách ve 

Strakonicích 

 Rodinná dovolená v jižních Čechách 

 Baroko v jižních Čechách 

 Gastronomické zážitky v jižních 

Čechách 

 Lázně a relaxace v jižních Čechách 

 Průvodce po pivovarech v jižních 

Čechách 

 Trhací mapa – plán města 

 Trhací mapa – Prácheňsko a Pošumaví 

 Strakonická šifra – hrací karta 

 



Prodej 
Mezi nejzajímavější a jistě i nejprodávanější publikace patřila kniha Obrazy 

z dějin Strakonic – 650 let města. Tato kniha vznikla ve spolupráci spisovatele a 

milovníka historie Ondřeje Fibicha a ředitele 

volyňského muzea Karla Skalického. 

Populárně naučná publikace byla vydána 

v souvislosti uplynutí 650 let od udělení 

městských privilegií.  

Prodalo se přes 200 kusů.  

V nabídce byly i miniaturní fezy a speciální edice 

čepic „zmijovek“. 

 

Tržby 2017

28855

71662

60068

20648 21037

13072 14428

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Měsíc

T
r
ž
b

y
 

 
 

Za dobu svého fungování utržilo nové MIC celkem 229 770,- Kč. 

 

Zpracovali: Jiří Klimeš, Ladislav Řanda  

  

 

 
 


