
 

 
 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 
Valtice, 30. srpna 2017  

 

Muzejní dýňobraní ve valtickém muzeu zahájí 
oblíbenou výstavu dýní, cuket a patisonů  
 

Na pátek a sobotu 8. a 9. září přichystalo valtické muzeum vinařství, 
zahradnictví a krajiny Národního zemědělského muzea pro své návštěvníky 
Muzejní dýňobraní. Tradiční podzimní akce nabídne přehlídku různých druhů a 
odrůd tykví, muzejní výtvarné dílny pro děti i velký výběr kulinářských receptů. 
S víkendem ale možnost dozvědět se více o této zajímavé zelenině nekončí. 
Výstava dýní, cuket a patisonů potrvá ve valtickém muzeu až do konce září.  
 

Dýně, oblíbená podzimní plodina, k nám přicestovala z jižní Ameriky koncem 15. století a v 
našem jídelníčku se neobyčejně rychle zabydlela. Ačkoliv ji řadíme mezi zeleninu, díky své 
neutrální chuti ji můžeme stejně dobře upravovat i jako ovoce. Mimo to je i bohatým zdrojem 
minerálů a vitamínů. Rod Cucurbita má mnoho tváří – pro svou barevnost a pestrost tvarů 
bývají tykve ozdobou zahrad, balkónů či teras až do pozdních zimních měsíců, některé druhy 
se využívají zejména v krajích svého původu i jako nádoby.  
 

Patří-li dýně a jiné tykvovité plodiny mezi vaše oblíbené pokrmy a chcete o nich vědět více, 
nenechte si ujít výstavu Dýně, cukety a patisony ve valtické pobočce Národního 
zemědělského muzea. Těšit se můžete na desítky druhů tykví (např. na dýni špagetovou, 
muškátovou, olejovou, Goliáše, máslovou, Sweet Dumpling, Yellow Crookneck, Flat Striped  
aj.), které překvapí nevšedními tvary, velikostí či barvami,  i na zajímavé recepty na 
nejrůznější dýňové pokrmy. 
  

Výstava bude již tradičně zahájena druhý zářijový víkend (8. – 9. 9.) akcí Muzejní dýňobraní, 
na které na děti i dospělé čekají výtvarné muzejní dílny, hry a další tematické aktivity. 
„Výstava Dýně, cukety a patisony se těší stále větší popularitě. Každoročně se nám daří 
přidávat nové a nové druhy, které nejsou pro návštěvníky tolik známé a máme tedy vždy čím 
překvapit,“ uvedl ředitel valtické pobočky Vilém Křeček. 
 

Muzeum je možné po dobu konání výstavy a akce navštívit denně od 9 do 17 hodin. Plné 
vstupné činí 60 Kč, snížené (děti, studenti, senioři) 30 Kč, rodinné vstupné 150 Kč. 
Návštěvníci, kteří si zakoupili vstupenku na zámek Valtice, mají po jejím předložení vstup do 
muzea zdarma.  
 

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se 
zejména tématikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování 
zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. NZM má kromě budovy v Praze také další 4 pobočky 
(Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice).  Muzeum Valtice se věnuje především vinařství, zahradnictví a 
ochraně krajiny. Kontakt: NZM Valtice, Náměstí Svobody 8, 691 42 Valtice. Ředitel pobočky Ing. Vilém Křeček, 
tel. 591 532 144, vilem.krecek@nzm.cz.  Marketingové oddělení NZM: Lenka Martinková, tel. 773 451 012, 
lenka.martinkova@nzm.cz. Více na www.nzm.cz. 
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