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Opět vycházejí letní Turistické noviny
Znojemska a Podyjí
Po loňském prvním vydání, které se setkalo s nadšeným
přijetím, se destinační společnost ZnojmoRegion rozhodla
i pro letošní sezónu vydat Turistické noviny. Speciální
vydání plné tipů na výlety a zážitky na Znojemsku
v období od června do září je přitom určené jak turistům
a návštěvníkům regionu, tak místním obyvatelům.
Hlavním tématem letošního vydání jsou „vzkříšené památky“,
které se právě v roce 2022 otevírají veřejnosti po několikaleté
rekonstrukci a překvapují svou nádhernou proměnou. Čtenáři
se tak seznámí se zámkem Uherčice, který patří k největším
zámeckým areálům na Moravě, dále se zámkem v Moravském
Krumlově, který v létě poprvé v historii zpřístupní i vyhlídkovou
zámeckou věž, anebo s Louckým klášterem ve Znojmě, v jehož areálu se právě letos probudilo k životu
nové Centrum Louka i zcela nové expozice v hlavní budově kláštera spravované vinařskou společností
Znovín Znojmo. Pro lepší představu o proměně uvedených památek jsou zde zveřejněny unikátní
srovnávací fotografie zachycující stejná místa před a po rekonstrukci.
Na stránkách letních Turistických novin se dále představují technické památky, kterých je na Znojemsku až
překvapivě mnoho, a také místa, kde se víno snoubí s hudbou. Nechybí praktické tipy Kam v pondělí, když
mají památky obvykle zavřeno, Kam k vodě za horkého léta, Kam za deště anebo Tipy pro rodiny s dětmi,
které opět doplňuje „hravá stránka“. Ta tentokrát zavede malé i velké na trasu rodinné naučné stezky
Hroznové kozy ve Vrbovci, a to i s „hledačkou“, jejímž správným doplněním vyluštíte tajenku.
Své stránky najdou v novinách i letos příznivci cyklistiky. Dva tipy na cyklovýlet jsou tentokrát zaměřeny
na významné osobnosti Znojemska. Po stopách věhlasného malíře Alfonse Muchy se projedete na
Hrušovansku a s panstvím slavného vojevůdce Raduita de Suches, hrdinného zachránce Brna před Švédy,
se seznámíte v sedle kola na Jevišovicku. Navíc v novinách najdete i aktuální jízdní řády cyklobusů, které na
Znojemsku provozuje společnost KORDIS v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje.
Nezbytnou součástí Turistických novin Znojemska a Podyjí je velká přehledná mapa s více než 80 tipy na
zajímavá turistická místa a kvalitní služby, a samozřejmě také Kalendář akcí. Ten nabízí přehled významných
akcí, které se konají od 1. června do 30. září 2022 v celém Znojemském okrese.
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Noviny, které i letos vycházejí v nákladu 40.000 ks, budou zdarma distribuovány na všech regionálních
informačních centrech, u všech členů a partnerů ZnojmoRegionu, na významných památkách a turistických
cílech, ale i na recepcích vybraných hotelů a penzionů či v pokladnách muzeí a památek. K prolistování,
stažení či vytištění jsou také on-line na webu www.znojmoregion.cz.
Vydání letošního ročníku letních Turistických novin Znojemska a Podyjí je možné opět jen díky dotaci města
Znojma. Bez ní by totiž rozpočet neziskové společnosti ZnojmoRegion na tento náročný projekt nestačil.
Obyvatelé města Znojma tím ale získávají výhodu a přednostní dodání – Turistické noviny totiž najdou ve
svých poštovních schránkách jako příbal květnových Znojemských listů, tedy dříve, než budou dostupné pro
ostatní veřejnost na výše uvedených místech.

Další informace poskytne:
Irena Navrkalová – tajemník, tajemnik@znojmoregion.cz, 604 206 438

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,
podporuje kongresovou a incentivní turistiku, 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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