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Vánoční dárek ze Znojemska 
zakoupíte ve Vánoční dárkové kanceláři 

ZnojmoRegionu (Obroková 2/10, Znojmo)  

každý adventní čtvrtek  
(2., 9., 16. a 23. prosince 2021) 

vždy od 11 do 19 hod. 

Nákupem podpoříte regionální výrobce  

a turistické služby ze Znojemska a Podyjí 

 

 

JIHOMORAVSKÉ MUZEUM VE ZNOJMĚ 
• KNIHA Dědictví oceli: výpravná kniha o cenné sbírce zbraní orientu   =540,- Kč 

• KNIHA Znojmo 1918-2020: architektonické proměny    =400,- Kč 

• KNIHA Houbařský rok na Znojemsku: praktický rádce pro každého houbaře =220,- Kč 

• KNIHA Z receptáře našich předků: unikátní kuchařka s tradičními pokrmy =115,- Kč 

• KNIHA Znaim/Znojmo 1809: historie Napoleonské bitvy u Znojma  =195,- Kč 

• ODZNAK Rotunda sv. Kateřiny Znojmo   =23,- Kč 

• ODZNAK Adventní sběratelská série – Sv. Lucie  =23,- Kč 

• ODZNAK Adventní sběratelská série – Sv. Barbora  =23,- Kč 

• ODZNAK Adventní sběratelská série – Sv. Mikuláš  =23,- Kč 

• ODZNAK Adventní sběratelská série – Štědrý den  =23,- Kč 

 

 

DODAVATEL: 
Jihomoravské muzeum ve Znojmě  

Přemyslovců 129/8, 669 02 Znojmo  

Tel.: 515 222 311, 515 282 211  

E-mail: info@muzeumznojmo.cz  

www.muzeumznojmo.cz  

 

Jihomoravské muzeum ve Znojmě patří mezi nejstarší muzea na Moravě. Bylo založeno v roce 1878 jako jedno  

z prvních městských muzeí. Patří k nejvýznamnějším kulturním, vlastivědným a vědecko-výzkumným institucím 

jižní Moravy. V současnosti pod jeho správu spadá 6 význačných historických památek ve Znojmě i v jeho okolí: 

Minoritský klášter, Znojemský hrad (resp. Deblínský zámek), Rotunda sv. Kateřiny, Dům umění, zřícenina hradu 

Cornštejn u Bítova a Památník Prokopa Diviše v Příměticích.  

http://www.znojmoregion.cz/
mailto:info@muzeumznojmo.cz
http://www.muzeumznojmo.cz/
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Dědictví z oceli  

Tato výpravná kniha představuje ucelenou sbírku orientálních, převážně 

asijských zbraní a zbrojí v Jihomoravském muzeu ve Znojmě, která patří  

k největším svého druhu v České republice i střední Evropě. Sbírka obsahuje 

perské, japonské, africké, indické zbraně a zbroj, osmanské, kavkazské, 

indonéské zbraně a několik vybraných kusů z arabských zemí a Číny. Dále  

se zde nachází i sbírka zbraní ze severní a subsaharské Afriky, především  

z Maroka a Súdánu. Většinu sbírkových předmětů této vzácné kolekce 

muzeum zakoupilo roku 1921 od olomouckého preláta a sběratele Maxe 

Mayera z Ahrdorffu a Wallersteinu. Kniha vyšla v české a anglické verzi. 

 

Znojmo 1918–2020: architektonické proměny  

Kniha je výsledkem spolupráce odborníků znojemského muzea, pražské Galerie 

Jaroslava Fragnera, Národního památkového ústavu a ateliéru ORA a přináší 

ohlédnutí za proměnami Znojma v posledních sto letech. Na 240 stranách 

shrnuje vývoj architektury i urbanismu města od vzniku samostatného 

Československa až po současnost, ukazuje výběr 77 staveb reprezentujících  

to nejlepší, co se ve Znojmě za posledních sto let postavilo, a seznamuje 

prostřednictvím stručných medailonků s jednotlivými autory, kteří zanechali 

architektonickou stopu v moderní tváři Znojma.  

 

Houbařský rok na Znojemsku  

Kniha je určena jak houbařům začátečníkům, tak těm 

poučenějším, a na své si přijdou i zájemci o přírodu 

širšího regionu. Poměrně podrobně je pojednáno o 

zhruba 150 druzích rostoucích na Znojemsku. O dalších 

desítkách taxonů je v knize zmínka. Druhy jsou řazeny 

tematicky do kapitol podle období převládajícího 

růstu, případně podle jiného pojícího tématu. Na 

počátku každé z kapitol je uveden recept k přípravě 

pokrmu, v němž hlavní roli hraje některý druh popisovaný v dané kapitole. Prezentované druhy jsou 

ilustrovány barevnými fotografiemi z regionu a doplněny krátkými texty s informacemi o stanovišti, na 

kterém houba roste. To vše je zpestřeno vybranými zajímavostmi nebo souvislostmi. Nechybí ani 

srovnání s podobnými nebo příbuznými druhy a jsou zde zařazeny i fotografie mikrosvěta hub. V dalších 

samostatných kapitolách jsou krátce nastíněny širší tematické souvislosti. Dozvíme se, co to vlastně 

houba je nebo jak se rozmnožuje, uvedena jsou také regionální specifika ovlivňující růst hub nebo 

informace o chemických látkách houbami produkovaných (léčivé a samozřejmě jedovaté houby). 

Houbaři s hlubším zájmem o problematiku ocení pasáž věnovanou výzkumu hub na Znojemsku, dále 

http://www.znojmoregion.cz/
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stránky o regionálně významných a vzácných druzích nebo kapitolu „Výstavy hub v Jihomoravském 

muzeu“. V posledně jmenované kapitole je uveden seznam druhů, které je možné na podzim v regionu 

najít a objevily se tak na výstavách hub zdejšího muzea. Kniha vyšla za finanční podpory Jihomoravského 

kraje, má 256 stran. Jejími autory jsou Radomír Němec, Milan Šenkýř, Marek Čapoun.  

 

Z receptáře našich předků / Aus den Rezeptbüchern unserer Vorfahren  

Dvojjazyčná publikace je jedním z výstupů dvouleté spolupráce 

etnografů čtyř regionů – Jižních Čech, Vysočiny, Jižní Moravy a Dolního 

Rakouska. Jejím cílem je přiblížit stravování našich předků nejen 

obvyklou výkladovou formou, ale především za pomoci konkrétních 

receptur a návodů. Čerpá z výsledků terénních výzkumů, ze vzpomínek 

pamětníků a zachycuje prostou lidovou stravu obyvatel venkova  

a menších měst na přelomu 19. a první poloviny 20. století. Kniha  

v praktické kroužkové vazbě je rozdělena do 6 tematických oddílů,  

které odpovídají nejčastěji podávaným pokrmům a užívaným surovinám 

– polévky a zavářky, recepty ze zeleniny, luštěnin, obilí a hub, 

bramborové pokrmy, moučné pokrmy, masité pokrmy a omáčky, publikaci pak uzavírá poslední kapitola 

se svátečními pokrmy, pečivem a nápoji. Tato nově vydaná publikace zahrnuje celkem stovku receptů  

ze všech koutů česko-moravsko-rakouského příhraničí, které jsou kromě úvodního výkladového textu 

představeny a doplněny i obrázky zachycujícími některé popisované pokrmy či dobové vybavení kuchyní. 

Svým čtenářům tento receptář přináší nejen čistě teoretické poučení, ale rovněž praktický návod, jak 

nahlédnout do každodenního života našich pradědečků a prababiček prostřednictvím přirozeného, 

zdravého a hospodárného stravování. Tato unikátní kuchařka vznikla v rámci projektu přeshraniční 

spolupráce INTERREG V–A Rakousko – Česká republika/Mezinárodní kulturní platforma ATCZ59 – I-CULT.  

 

Znaim/Znojmo 1809 

Cílem publikace je připomenout událost, která poznamenala město, kraj  

i celou Evropu, a její protagonisty – naše předky. A na poli vojenské historie 

je naší ambicí přispět k tomu, aby se bitva u Znojma postupně zařadila mezi 

velké bitvy epochy, mezi srážky tak zvučných jmen, jako je Marengo, 

Austerlitz, Jena, Friedland, Wagram nebo Borodino. Je světovou historií 

opomíjena neprávem. Válka roku 1809 končí teprve u Znojma, nikoli  

u Wagramu, nikoli na Moravském poli. Složité a překotné pohyby na svou 

dobu obrovských armádních formací vrcholí ve dvoudenní tvrdé srážce  

ve složitém a nepřehledném terénu a jako celek patří mezi nejzajímavější 

kapitoly napoleonských válek. Hlavní důvod, proč je opomíjena? Napoleon 

přispěl na bojiště až během druhého dne. O místu bitvy nerozhodl. Poslední rozhodující vítězství jeho 

kariéry mu vybojovali generál Marmont a maršál Masséna. Autor: Jiří Kacetl.  

http://www.znojmoregion.cz/
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Sada odznaků ze série ADVENT NA ZNOJEMSKU 

Čtyři motivy – Sv. Barbora, Sv. Lucie, Sv. Mikuláš  

a Štědrý den. Vždy doplněno povídáním o daném 

svátku. Kresby Eva Anlaufová.  

Doporučujeme zakoupit rovnou všechny 4 ks jako 

sběratelskou sérii. 

 

Odznak Rotunda sv. Kateřiny  

Drobný dárek jako originální vzpomínka na jednu 

z nejcennějších památek města Znojma 

 

http://www.znojmoregion.cz/

