
SEMINÁŘ & EXKURZE
PROJEKTU PAMÁTKY ŽIJÍ

14. – 15. 10. 2019

Pořádá Jihočeská centrála 

cestovního ruchu v rámci projektu 

Památky žijí ATCZ31.



SEMINÁŘ 
14.10.2019

PROGRAM

8.00 – 9.00 Prezence účastníků

9.00 – 12.00 Seminář, 1. část

12.00 – 13.30 Oběd formou rautu

13.00 – 17.00 Seminář, 2. část

19.00 – 21.00 Prohlídka Českých 
Budějovic, sraz u kašny na náměstí



SEMINÁŘ - INFORMACE 

Téma semináře je 
„Dostaňte své památky na 
internet.“.

Seminářem bude provázet 
Aneta Krikelová ze společnosti 
RobertNemec.com, s. r. o.

Seminář proběhne ve 3. 
patře Restaurace Solnice 
na Piaristickém náměstí, 
ČB.

Vezměte si s sebou prosím 
počítač nebo chytrý 
telefon.

Po celou dobu semináře 
bude k dispozici drobné 
občerstvení. 

Ubytování na Koleji Pedagog 
naleznete na adrese Branišovská 
1800/36a. Rezervace na JCCR.

Nezahrnuje snídani. Při ubytování 

zaplatíte 300 Kč jako vratnou kauci 

na klíč.



EXKURZE 
15.10.2019

PROGRAM

7.45 Odjedz z ČB, Mariánské náměstí

9.00 Hrad Soběslav

10.30 Klášter Klokoty

12.00 Oběd v Táboře, Restaurace Goldie 

14.00 Historické centrum Tábor

17.00 Příjezd do ČB, Mariánské náměstí



EXKURZE - INFORMACE

PROSÍM VŠECHNY, ABY SE VČAS DOSTAVILI K 
ODJEZDU AUTOBUSU. 

V 8:00 AUTOBUS ODJÍŽDÍ I BEZ OPOZDILCŮ.

PROGRAM, VSTUPY I OBĚD HRADÍ KOMPLETNĚ 
JCCR Z PROJEKTU PAMÁTKY ŽIJÍ. 

VELIKOST KAPESNÉHO ZÁLEŽÍ POUZE NA VAŠÍ 
POTŘEBĚ.



O PROJEKTU A 
PAMÁTKÁCH



INFORMACE O 
PROJEKTU

Celý název: Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní 
Čechy – Vysočina – Waldviertel – Mühlviertel pro hrady, zámky, kláštery a 
města s hradbami

Zkrácený název: Památky žijí

Registrační číslo projektu: ATCZ31

Program přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika pro 
programové období 2014-2020.

Doba realizace projektu: 1. 10. 2016 – 31. 12. 2019

Partneři projektu: Jihočeská Silva Nortica, Jihočeská centrála cestovního ruchu, 
NPÚ, Vysočina Tourism, Destination Waldviertel, Mühlviertel Marken



HRAD SOBĚSLAV

Městská knihovna v Soběslavi je 
veřejnou univerzální knihovnou, která od 
roku 2010 sídlí v nově 
zrekonstruovaném severním křídle 
městského gotického hradu ze 14. 
století - jedné z nejvýznamnějších 
památek v Soběslavi. Unikátní stavba 
využívá historický objekt, v němž byl 
kupříkladu v roce 1394 vězněn král 
Václav IV. Hrad byl vystavěn ve 14. 
století jako součást městského opevnění 
a patřil k významným sídlům rodu 
Rožmberků. Lišil se podstatně od 
obranných hradů, byl totiž hlavně 
sídlem purkrabího, který spravoval 
rozlehlou rožmberskou državu. Původně 
byl obehnán hradbami.

Zajímavost:
Městská knihovna Soběslav získala v 
ocenění - cenu GRAND PRIX 2011 -
Národní cenu za architekturu v 
kategorii Rekonstrukce.



KLÁŠTER KLOKOTY

Stavba byla založena kolem roku 1700 v 
místě bývalého gotického kostelíka z 
počátku 13. století a za přispění bohatých 
mecenášů z významných šlechtických rodů 
i z řad táborských obchodníků budována 
bezmála třicet let. Samotný kostel, jehož 
projekt si vzal za vzor patrně dílo jednoho 
z nejtalentovanějších architektů své doby, 
Jana Blažeje Santini-Aichla, se podařilo 
dokončit již v roce 1714. Postupně ke 
kostelu přibyly ještě ambity a kaple, až 
vznikl neobyčejně působivý stavení soubor 
s půdorysem přibližně ve tvaru dvojitého 
kříže. 

Zajímavost:
O názvu kostela Klokoty jsou vedeny dvě 
legendy. První z nich říká, že název dostal 
kostel po keři Klokočí, ze kterého měly 
naše babičky spleteny růžence a který 
rostl právě na místě, kde Klokoty stojí. 
Druhá a pravděpodobnější je legenda, že 
jméno Klokoty dostal kostel od 
klokotajícího pramene Dobré vody.



TÁBOR

Husitské město Tábor založené roku 1420 je 
kolébkou evropské církevní reformace. 
Zrodilo se zde husitské revoluční hnutí, které 
navždy změnilo dějiny katolické církve. 
Romantické křivolaké uličky, které se mohou 
směle rovnat se Starým městem pražským, 
ústí na majestátní Žižkovo náměstí s domy 
převážně z 16. stol. a spletitou 
sítí podzemních chodeb, dnes přístupných 
veřejnosti. Architektonickým skvostem je Stará 
táborská radnice, která se pyšní jedinečným 
gotickým sálem, druhým největším v České 
republice, dnes součást Husitského muzea. 
Doby krvavých válek připomíná Hrad 
Kotnov s vyhlídkovou věží. Duchovní sílu 
načerpáte v poutním kostele Nanebevzetí 
Panny Marie z 18. století v nedalekých 
Klokotech, kde se dle pověsti zjevila Panna 
Maria.

Zajímavost: 
Táborité, jak se nazývali místní občané, se 
mohli stát součástí města jen se souhlasem 
dobrovolného společenství majetku. Nově 
příchozí odevzdávali všechen svůj majetek do 
kádí na náměstí. Takto sebraný majetek byl 
rozdělován mezi členy obce podle jejich 
potřeb.



KONTAKT

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU
B. NĚMCOVÉ 1824/8

370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE 7

Bc. Klára Kaštylová

kastylova@jccr.cz

607 032 095

Hana Kabashi

kabashi@jccr.cz

606 351 987



TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI! www.pamatkyziji.cz


