
 
 

Tisková zpráva 
 
JCCR představila novinářské veřejnosti nově vznikající geolokační hry v rámci 
přeshraničního projektu Venkovské památky; ATCZ249 
 
Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) připravila na začátku června mimořádně obsazený 
dvoudenní press trip (poznávací cestu pro novináře), zaměřený na návštěvu vybraných objektů 
regionů Táborska a Písecka-Strakonicka zapojených do přeshraničního projektu Venkovské památky. 
 
Press trip byl uspořádán díky přeshraničnímu programu INTERREG Rakousko-Česká republika, 
projekt Venkovské památky ATCZ249 a zúčastnili se jej novináři z redakcí MF Dnes, Innside, Femina, 
Autoweb, Krásný rok, e-Všudybyl, Revue 50+, Ladylife a Večerní Praha. 
 
V Chýnově na Táborsku navštívili žurnalisté mimo jiné „Chaloupku“ sochaře Františka Bílka a 
Chýnovskou jeskyni, která připravila pro své návštěvníky od 13. 6. 2022 zcela nové návštěvnické 
centrum. Charakter venkovského života na „Blatech“ přiblížila i návštěva vesnické památkové 
rezervace (VPR) Záluží a naučné stezky „Selské baroko“ ve VPR v Mažicích.  
 
Obzvláště zajímavá byla interaktivní návštěva v Hoslovickém mlýně na Strakonicku, kde si mohli 
novináři vyzkoušet např. klepání kosy, kosení trávy či mlácení obilí cepem. Dvoudenní program 
pokračoval návštěvou Horní tvrze v Kestřanech a byl ukončen na kapličkovém hřbitově 
v Albrechticích nad Vltavou, vesnici roku 2022 Jihočeského kraje. 
 
Současně s prezentací výše uvedených památek byly představeny i nově vznikající geolokační hry, 
které budou oficiálně spuštěny v prosinci tohoto roku. „Tyto hry nabídnou návštěvníkům 
interaktivním, zábavným způsobem informace přímo na navštíveném místě, v tomto případě v 
Chýnově v Bílkově vile a v Kestřanech v Horní tvrzi,“ přibližuje novinku Pavla Drunecká z Jihočeské 
centrály cestovního ruchu s tím, že informace budou jak v české, tak německé a anglické mutaci. 
 
Projekt Venkovské památky ATCZ249 je zaměřen na propagaci venkovské turistiky v regionech jižní 
Čechy a Vysočina na české straně a v Mühlviertelu a Waldviertelu na rakouské straně. Jeho cílem je 
mimo zvýšení návštěvnosti venkovských památek a zvýšení počtu přenocování i podpora 
„znovunastartování“ přeshraničního cestovního ruchu. 
 
 
 
 

Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) je organizace zřízená Jihočeským krajem k výkonu 

funkce destinačního managementu pro region jižní Čechy. Hlavním cílem je realizace projektů 

zaměřených na rozvoj turistické nabídky a prezentace regionu jako turisticky atraktivní destinace v 

tuzemsku i zahraničí. Tvoří produktové linie a zajišťuje vydávání tištěných propagačních materiálů. 

JCCR je provozovatelem Informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje na 

www.jiznicechy.cz. JCCR koordinuje činnost turistických oblastí na území Jihočeského kraje, 

spolupracuje s městy a obcemi, infocentry a subjekty cestovního ruchu z veřejného i soukromého 

sektoru. Úzce spolupracuje s agenturou CzechTourism, včetně jejích zahraničních zastoupení, 

komunikuje a spolupracuje se zahraničními partnery při tvorbě a realizaci přeshraničních projektů. 

 



 

Kontakt: 

Jihočeská centrála cestovního ruchu 
www.jccr.cz, www.jiznicechy.cz, tel.: +420 387 201 283, e-mail: info@jccr.cz  

Mgr. Petr Soukup, ředitel 

e-mail: soukup@jccr.cz, tel.: +420 602 032 095 

Mgr. Pavla Drunecká, manažerka projektu Venkovské památky; ATCZ249 

email: drunecka@jccr.cz, tel.: +420 606 611 838 
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