Tisková zpráva MAS BLN ze dne 17. 6. 2014

Klášter na Kuklově skrýval poklad
Kuklov, 14.6. 2014: Možná řada lidí netuší, že zdi nedostavěného kláštera na
Kuklově mohou skrývat poklad. Možná to tolik nepřekvapí ty, kteří ví, že v blízkosti
procházela Linecká stezka. Důležitá obchodní cesta, která spojovala jih české kotliny
s Podunajím. První písemný záznam o ní je datován rokem 906. Kudy přesně vedla,
se snaží zmapovat mezinárodní projekt tří organizací: MAS Blanský les - Netolicko ,
MAS Rozkvět zahrady jižních Čech a LAG Sterngartl Gusental nazvaný příznačně
„Linecká stezka“. Projekt je podpořen Evropskou unií z Programu Evropská územní
spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013.
V sobotu 14. 6. 2014 se v rámci tohoto projektu konal výlet plný her a dobrodružství.
Na Kuklově v okolí zříceniny hradu a kláštera totiž vedla symbolická Linecká stezka,
na níž si děti vyzkoušely přepravovat sůl, vzácné koření i tropické plody, lovit ryby,
hledat perly, překonávat kopce i rokliny, ale hlavně, hledat ukrytý poklad. Kdo jej
nalezl, neodcházel domů s prázdnou.
Počasí nebylo přímo na koupání, ale příjemně slunečné a tak návštěvníků přišlo na
150. Děti dostaly za nalezený poklad odměnu a každý dospělý obdržel mapu
„Linecká stezka“ a letáček o obci Brloh a jeho malebném okolí, aby se tak všichni
mohli příště vydat na další výlety za poznáním Linecké stezky.
Vedoucí projektu a manažerka jedné z pořádajících organizací MAS Rozkvět
zahrady jižních Čech, Ing. Marta Krejčíčková dodává: „Projekt Linecké stezky má za
cíl spojit rakouské a české území turisticky zajímavou trasou vedoucí z velké části po
historické stezce. V průběhu projektu probíhají archeologické a historické průzkumy,
nejde ale jen o to, zmapovat historii. Jde o to, aby kraj Linecké stezky opět ožil a stal
se tak znovu vyhledávaným místem, jako tomu bylo v době, kdy krajinou procházeli
soumaři se svými koňmi s naloženým nákladem. Aby region ožil a stezka znovu
spojila dvě země, které k sobě mají tak blízko.“
Více info o Linecké stezce: http://www.blanet.cz/?artid=65&lang=cz&mode=normal
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