ZPRÁVA O
ČINNOSTI 2018

Městské kulturní středisko Strakonice
Městské informační centrum Strakonice (MIC)
Zámek 1
386 01 Strakonice
IČ: 00367869, DIČ: CZ00367869
www.strakonice.eu, www.meks-st.cz

Provozní záležitosti
Otevírací doba:
Leden – Duben, Po – So, 9:00 – 17:00
Květen – Září, Po – Ne, 9:00 – 17:00
Říjen – Prosinec, Po – So, 9:00 – 17:00
Vedoucím městského informačního centra je Ladislav Řanda.
Pracovníky jsou Jiří Klimeš a Olga Maroušková, DiS. Pracovníci disponují
anglickým a německým jazykem. Jeden zvládá i základy francouzštiny.
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 27. 8. 2018 byla provedena
kontrola A.T.I.C ČR.

Návštěvnost
Zejména díky Mezinárodnímu dudáckému festivalu, navštívilo naše město
60554 lidí.
Většinu cizinců tvořili turisté ze Slovenska, Německa a Rakouska. Navštívilo
nás také několik turistů z Polska, Ruska, nebo Ukrajiny. Největší návštěvnosti
bylo dosaženo v srpnu, kdy MIC navštívilo 19495 lidí.
Na telefonní linku 380 422 744 bylo přijato celkem 824 hovorů.
Na e-mailovou adresu infocentrum@meks-st.cz bylo přijato celkem 1897 emailů.
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Strakonická šifra & Geofun
V roce 2018 si poznávací hru Strakonická šifra vyzvedlo a úspěšně vyluštilo
cca 150 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.
Největší popularity hra dosáhla v letních měsících.

Nadále funguje i Geofun, poznávací
hra pro 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 MIC.

Prezentace na veletrzích CR
Strakonice se v roce 2018 prezentovali v rámci Jihočeské centrály cestovního
ruchu na těchto veletrzích CR:
Regiontour 18.-21.1. 2018
ITEP 20.-22. 9. 2018
FACEBOOK
Pracovníci MIC spravují facebookové stránky, které aktuálně
sleduje 504 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 2018 vypůjčilo 14
návštěvníků.
Správu hřbitova má na starosti
Židovská obec sídlící v Praze.

Akce
Skupovy Strakonice 22. – 24. 3. 2018
22. března byl zahájen 53. ročník krajské loutkářské přehlídky Skupovy
Strakonice. Jednotlivá představení se konala v Rytířském sále strakonického
hradu, kulturním zařízení U Mravenčí skály a
DK Strakonice. Akce započala ve čtvrtek
22. března v 8:30 uvedením pohádky
Barbucha. V průběhu akce bylo možno vidět
pohádky jako např. Pinc Bajaja, Sněhurka a
sedm trpaslíků, Povídání o pejskovi a kočičce
a další.Součástí této loutkářské přehlídky
byly i zkušební jízdy na speciálních
koloběžkách firmy Kostka a vyzkoušení si
speciálního cvičení, zvaného FitKoloběh.
V rámci přehlídky
byla otevřena výstava loutek z depozitu
Národního muzea, která se konala 7. 3 – 31.
3. v Maltézském sále a v sále U Kata. Její
vernisáž proběhla dne 6. 3. v 16:00 v
Maltézském sále.
Tato výstava proběhla za spolupráce
Národního muzea a MěKS Strakonice.
Mezinárodní dudácký festival 23. – 26. 8. 2018
Ve čtvrtek 23. srpna byl zahájen již 23. ročník Mezinárodního dudáckého
festivalu.
Festival
je
především
příležitostí
k setkání
muzikantů,
tanečníků a zpěváků z celé Evropy
s širokou veřejností. V dnešním světě
mají dudy své místo, a tak na festivalu
můžete vidět nejen dudáky od věku
dětského až do věku seniorského hrající
folklor, ale i hráče na dudy v hudbě
historické a rockové. Potkávají se nejen
na vystoupeních, ale i neoficiálně v ulicích města či v hospůdkách a mají si co
říci bez ohledu na jazykové bariéry. V neopakovatelné atmosféře se vídají staří
známí a vznikají nová přátelství. Stírají se rozdíly národnostní, jazykové,
ekonomické i intelektuální a tím je do značné míry naplňována myšlenka
sblížení evropských národů.

Začátkem festivalu proběhla přednáška Jeroena de Groota z Nizozemské
skupiny Highlanders a výstava dud z jeho soukromé sbírky.
Kromě českých souborů se představili např. dudácké soubory z Rakouska,
Nizozemska.
Nechyběly ale ani soubory z Francie (Bagad Elven), Velké Británie (Robson‘s
Choice) nebo Turecka (AegeanFolk Dance Group).
V rámci festivalu se konalo i několik výstav v areálu strakonického hradu.
Například výstava Valentina Horby pojmenovaná Dudy v obrazech, nebo
výstava s názvem Dudy, nástroj králů i žebráků, která sestávala z prací ZUŠ
Strakonice.
V neděli 26. srpna byla akce završena Závěrečným koncertem zahraničních
souborů.
Strakonické vítání 21. 4. 2018
V sobotu 21. dubna byla ve
Strakonicích již po několikáté
zahájena turistická sezona. Na
strakonickém hradě se v
ranních hodinách sešlo na 180
cyklistů. Zúčastnění měli
možnost si vybrat některou ze
tří připravených tras o délkách
14, 35 a 56 km směrem na
Sousedovice, Volyni či Zálezly.
Pro fanoušky pěší turistiky byl
připraven výlet Nordic walking
do okolí Strakonic.
Pěšího výletu se zúčastnilo na 10 aktivních turistů - seniorů. Pro všechny
účastníky cyklistických i pěších výletů bylo připraveno slosování o ceny, ve
kterém mohli vyhrát zajímavé ceny od města Strakonice a také poukazy na
zapůjčení koloběžek v Městském informačním centru.
Odpoledne ale jako vždy patřilo dětem. Pro děti zde byly přichystány tvořivé
dílny ve formě tradičního Pochodu kapra Jakuba, kde si děti mohly například
vyrobit masku na maškarní diskotéku, která byla dalším zpestřením odpoledního
programu. Nemohla chybět ani pohádka, kterou si připravilo divadlo Pohádka.
Odpolední show dovršilo vystoupení skupiny Maxim Turbulenc, jejichž
písničky jako Jede jede mašinka nebo Sluníčko Sluníčko rozhýbaly celé nádvoří.
Akce byla finančně podpořena z grantového programu Nadace Jihočeské
cyklostezky.

Čertovský rej 1. 12. 2018
První prosincovou sobotu proběhl třetí ročník
klasické čertovské podívané.
Jedná se o průvod hrůzu budících čertů, tudíž o
zážitek určený zejména pro větší děti. Akci si
nenechali ujít ani dospělí diváci.
Stejně jako minulý rok, trasa čertovského
průvodu vedla z brány na
křižovatce ulic Lidická a Ellerova, až na
prostranství pod Hvězdou.
Tento rok se zúčastnili pouze čerti z Rakouska.
Akci hudebně doplnil DJ Tazzy na prostranství pod Hvězdou.
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 2. 12 .2018
Podobně jako v předchozích letech mohli i tento rok lidé
zahájit společně advent na Velkém náměstí. Kromě
hudebního vystoupení skupiny Štreka, mohli také
návštěvníci shlédnout pohádku ,,Vánoční příběh‘‘ od
Loutkové scény Radost. Poté následoval videomapping na
budovu bývalé základní školy a v 17.30 se za doprovodu
hudby slavnostně rozsvítil vánoční strom. Během celého
dne byl pro návštěvníky připraven stánkový prodej
s vánočním
zbožím
a
občerstvením.
Nabízené propagační materiály
• Akce 2018 (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
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Za rok 2018 MIC utržilo celkem 191 350,- Kč.

Zpracovali: Jiří Klimeš, Olga Maroušková, DiS.

