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Naplánujte si akce roku 2022 

Co zajímavého se bude konat na Znojemsku  

v průběhu roku 2022? To snadno a rychle 

zjistíte on-line ve velkém Kalendáři akcí 

ZnojmoRegionu. 

Kdo si chce už teď naplánovat víkendové výlety 

nebo dokonce letní dovolenou, ten jistě ocení 

přehledný seznam zajímavých akcí, které se 

během roku uskuteční v turistické oblasti 

Znojemsko a Podyjí. Na svých webových 

stránkách www.znojmoregion.cz jej každoročně zveřejňuje destinační společnost ZnojmoRegion, která 

zaštiťuje cestovní ruch celého znojemského okresu. 

Na jednom místě tak najdete nejrůznější akce nejen ve městě Znojmě, ale i na Vranovsku a Bítovsku, 

Jevišovicku, Moravskokrumlovsku a Miroslavsku, na Hrušovansku anebo třeba v jižním pohraničí. Jsou zde 

zastoupeny jak akce kulturní a společenské, tak sportovní, poznávací, gastronomické spojené s dobrým 

jídlem, pivem i vínem anebo akce určené rodinám s dětmi. Vše je řazeno chronologicky a každá akce je 

doplněna přímým prolinkem pro více informací. 

Už nyní zde najdete např. kompletní program JazzFestu Znojmo či letního festivalového seriálu Hudba na 

vinici ve Vinařství LAHOFER, přehled všech plánovaných výstav a akcí Jihomoravského muzea ve Znojmě, 

vinařské akce Znovínu Znojmo, významné sportovní i hudební akce na Vranovské pláži, ale i celoroční 

kulturní program velkých měst jako jsou Znojmo, Moravský Krumlov nebo Miroslav. Jde přitom o akce členů 

a partnerů destinační společnosti ZnojmoRegion, mezi které už v současné době patří prakticky každý 

významnější turistický cíl Znojemska. 

Kalendář akcí je průběžně aktualizován a neustále doplňován. Jsou zde navíc zaznamenávány i informace  

o případných změnách termínů či zrušení akce z důvodů omezujících vládních opatření. Slouží také jako 

zdroj informací pro vlastní profil ZnojmoRegionu na Facebooku, kde zveřejňuje aktuální tipy na výlety, 

zajímavé akce i turistické služby. Stačí sledovat www.facebook.com/ZnojmoRegion a budete vždy v obraze. 

 

 

Více informací: 
Irena Navrkalová – tajemník ZnojmoRegion, 604 206 438, tajemnik@znojmoregion.cz  
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Více informací o ZnojmoRegionu:  
• ZnojmoRegion, z. s., je jedinou certifikovanou destinační společností zastupující turistickou oblast 

Znojemsko a Podyjí. Od roku 2017 oficiálně zastřešuje cestovní ruch celého znojemského okresu... 

• Jako zapsaný spolek sdružuje členy a partnery z řad měst a obcí i podnikatelských a neziskových 

subjektů. Podporuje jejich vzájemnou komunikaci, spolupráci a společný podíl na rozvoji cestovního 

ruchu v regionu. Kombinuje jejich různorodou nabídku do tematických celků a balíčků propojujících 

atraktivní výletní cíle s kvalitními turistickými službami... 

• Poskytuje aktuální informace domácím i zahraničním médiím, pořádá poznávací press-tripy pro 

novináře, doporučuje vhodné lokace filmovým společnostem i cestovním kancelářím a agenturám, 

propaguje a reprezentuje region na veletrzích cestovního ruchu, vydává své vlastní informační 

materiály, komunikuje s veřejností... 

• Prezentuje region jako unikátní celek s pestrou nabídkou turistických zajímavostí pro všechny cílové 

skupiny návštěvníků. Aktivně vyhledává a mapuje také méně známé a neokoukané turistické lokality  

či zájmové aktivity... 

• Zajišťuje vzdělávání a sdílení informací pro pracovníky v místním cestovním ruchu, je informační 

nadstavbou všech turistických infocenter v regionu... 

• Spolupracuje s ostatními autoritami a koordinátory cestovního ruchu České republiky při prezentaci 

národního turismu. Účastní se projektů přeshraniční spolupráce... 

• Sleduje a vyhodnocuje statistická data a ukazatele návštěvnosti v regionu s cílem návštěvnost 

optimalizovat s ohledem na geografické možnosti kraje a dané roční období... 

• Věří, že turistická oblast Znojemska a Podyjí si zaslouží být OBJEVOVÁNA a OBDIVOVÁNA! 
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