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HLEDAČKY nejen pro rodiny s dětmi
Chcete si svůj výlet zpestřit tzv. hledačkou se zábavnými úkoly
a doplňováním tajenek? Na své si v tomto směru přijdete nejen
v okolí Znojma, ale i přímo v historickém centru města.
Jde o trasy v příjemných lokalitách spojené se zajímavým tématem
i hledáním a luštěním úkolů. Jsou stále oblíbenější rodinnou zábavou
a baví obvykle nejen děti. Výhodou je, že bývají přístupné celoročně.
Hodí se však mít s sebou tužku a papír. Zadání úkolů s mapou a popisem
trasy si otevřete v chytrém mobilu, stáhnete předem doma na internetu
anebo vyzvednete v místním informačním centru, kde na úspěšné luštitele
někdy čeká i drobná odměna.
Aktuální přehled ověřených tras s úkoly pro malé i velké sestavila
destinační společnost ZnojmoRegion, a to za celou turistickou oblast
Znojemsko a Podyjí. Jde tak o další téma, kterým se snaží upoutat
pozornost a přilákat návštěvníky právě do tohoto prosluněného koutu
jižní Moravy.
A kde všude Vás zábavné trasy s úkoly čekají? V srdci Znojma se můžete vypravit na Znojemskou muzejní
hledačku, kterou připravilo Jihomoravské muzeum ve Znojmě. Seznámíte se na ní s těmi nejvýznamnějšími
památkami královského města. Kdo si do mobilu stáhne Záhadu Psí věže, ocitne se ve Znojmě roku 1226 a bude
řešit nelehký úkol, jak nejlépe vyměřit nové královské město. Jde přitom o jednu ze tří mobilních hledaček ze série
Skryté příběhy, které jsou spojeny s městem Znojmem. Další dvě přibližují těžké životní osudy vynálezce Prokopa
Diviše – Prušácké výpalné Vás zavede do okolí Louckého kláštera a Stroj na počasí do Přímětic roku 1760.
Další hledačky nabízí okolí Znojma. Například ve Vranově nad Dyjí jsou hned tři trasy, jejichž zadání si můžete
vyzvednout v místním informačním centru na náměstí. Odtud se můžete vypravit Okolo řeky Dyje, Okolo zámku
nebo na naučnou Claryho stezku. V Miroslavi Vás pro změnu provede a zabaví Pabákova stezka. Mapku s úkoly
dostanete v pokladně Miroslavského zámku a dojdete s ní až k Miroslavskému rybníku a zpět. Pro děti je pak na
Miroslavském zámku připravena ještě Strašidelná stezka, na níž děti plní úkoly spojené s legendami a pověstmi
z českých hradů a zámků. A dvě hledačky připravila i Správa národního parku Podyjí – jsou určené nejen rodinám
s dětmi, ale i školním výpravám. První, Podyjská prožitková, vede v místech bývalé železné opony v okolí Čížova;
druhá, Z kulturní krajiny do divočiny, vás z Havraníků dovede na krásnou vyhlídku Sealsfieldův kámen.
Ovšem hledání a luštění úkolů se nemusí týkat pouze pěších výletů. Např. na Jevišovicku doplňují úkoly novou
cyklotrasu seznamující s místy spojenými s osobností Jean Louis Raduit de Suches. Tento současník Tří mušketýrů,
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hrdinný vojevůdce a odborník na opevňování dokázal roku 1645 mobilizovat celé Brno a přes tři měsíce vzdorovat
dvacetinásobné švédské přesile. Překvapivě tehdy Brno (poslední pevnost před císařskou Vídní) uhájil a je za svůj
čin nazýván „největším Brňanem“, ač pocházel z francouzského La Rochelle. Získá pak hraběcí titul a maršálskou
hůl, stane se i tajným radou ve Vídni... Usadí se na jižní Moravě a za své sídlo si zvolí právě Jevišovické panství,
které významně pozvedne. A právě místa s ním spojená a přírodní krásy Jevišovicka propojuje nový cyklookruh,
který si můžete zpestřit i hledáním QR kódů a luštěním šifer...
Kompletní přehled „HLEDAČKY nejen pro rodiny s dětmi“ najdete v Turistických trasách na webu:
www.znojmoregion.cz

Více informací:
Irena Navrkalová, tajemnik@znojmoregion.cz, 604 206 438, www.znojmoregion.cz

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 kraji.
Kombinuje jejich různorodou nabídku do tematických celků a balíčků propojujících atraktivní výletní cíle
s kvalitními turistickými službami...
• 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 turistických infocenter v regionu...
• 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...
• 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 oblast Znojemska a Podyjí si zaslouží být OBJEVOVÁNA a OBDIVOVÁNA…
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