
ZnojmoRegion, z.s. 
Destinační společnost 

Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo 

Kancelář: Obroková 2/10, 669 02 Znojmo 

IČ: 01927990 

www.znojmoregion.cz 

 

 

Předseda Představenstva                  Tajemník 

+420 603 884 897                    +420 604 206 438 

predseda@znojmoregion.cz                   tajemnik@znojmoregion.cz 

Vánoční dárek ze Znojemska 
zakoupíte ve Vánočním dárkovém okénku 

ZnojmoRegionu (Obroková 2/10, Znojmo)  

každou adventní středu  
(2., 9., 16. a 23. prosince 2020) 

vždy od 9 do 19 hod. 

Nákupem podpoříte regionální výrobce  

a turistické služby Znojemska a Podyjí. 

 

 

JIHOMORAVSKÉ MUZEUM VE ZNOJMĚ 
• Dědictví oceli: výpravná kniha o cenné sbírce zbraní orientu   =470,- Kč 

• Divoký zelinář: kniha o divoce rostoucích rostlinách a jejich využití =280,- Kč 

• Houbařský rok na Znojemsku: kniha pro všechny milovníky hub  =190,- Kč 

• Z receptáře našich předků: unikátní kuchařka s tradičními pokrmy =100,- 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. Významná je i muzejní publikační činnost a právě  

4 své výpravné knihy nabízí jako vánoční dárek všem milovníkům kultury, historie, přírody a poznání. 
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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. 

Divoký zelinář  

Dlouho připravovaná kniha doplňuje probíhající výstavu a představuje 

rostliny z divoké přírody z pohledu využití v kuchyni. Má 250 stran a na 360 

fotografiích přibližuje vše podstatné, co potřebujeme vědět: V úvodních 

kapitolách užitečné a praktické tipy pro sběr a zpracování rostlin a jejich 

částí, v hlavní části knihy se zaměřuje na jednotlivé druhy a projde celým 

rokem začínaje podzimem. Hlouběji se věnuje přibližně stovce druhů, další 

desítky rostlin zmiňuje v souvislostech. Důležitou součástí jsou již 

odzkoušené recepty, které se prolínají celou knihou a vybrané mají svou 

vlastní kapitolu. Dotýká se i málo probádaných témat – vykuřovadel  

a tabákovin. Na závěr přehledně abecedně shrnuje nejdůležitější jedovaté 

rostliny, na které je třeba při sběru dávat pozor. Kniha je vyvrcholením 

systematické mnohaleté práce kurátora botanických sbírek zdejšího muzea Radomíra Němce, zkušené 

popularizátorky tématu Ivany Paukertové a přírodovědce se širokým zaměřením Martina Valáška. 

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. Druhy následně prezentované jsou ilustrovány barevnými fotografiemi z regionu a doplněny 

krátkými texty s informacemi o stanovišti, na kterém houba roste. To vše je zpestřeno vybranými 
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zajímavostmi nebo souvislostmi. Nechybí ani srovnání s podobnými nebo příbuznými druhy a jsou zde 

zařazeny i fotografie mikrosvěta hub. V 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 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. V rámci 

projektu přeshraniční spolupráce INTERREG V–A Rakousko – Česká republika/Mezinárodní kulturní 

platforma ATCZ59 – I-CULT tak vznikla atraktivní publikace, kterou je možné zakoupit v Muzeu Vysočiny 

Třebíč a některých dalších muzejních institucích Kraje Vysočina.  
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