
Správy Národních parků Podyjí a Thayatal Vás zvou na 
představení a autorské čtení knihy Poezie květin Podyjí  
 

/POZVÁNKA/ Stýská-li se Vám po barevnosti kvetoucí přírody Podyjí, milou společnicí pro chladné večery se 
Vám může stát nová kniha Jany Táborské Poezie květin Podyjí. Správy obou národních parků by Vás rady 
pozvaly na její představení a autorské čtení. Nejen doprovodem, ale rovnocenným partnerem něžných textů 
Poezie květin jsou výtvarné ilustrace, které přes svou jemnost neztrácejí na vědecké přesnosti. Kategorizovat 
nelze ostatně ani knihu samotnou. Sbírka krásných textů přírodní lyriky Vám poslouží i jako odborný průvodce, 
který Vám prozradí názvy rostlin, jež Vám na Vašich cestách Podyjím učarují. Autorka knihy Jana Táborská 
pochází ze Znojemska, jako botanička působila na Správě NP Podyjí a nyní se témuž oboru věnuje na 
univerzitě v maďarském Egeru. Je i uznávanou autorkou vědecké a volné ilustrace.  

Dále budou představeny i další ukázky výstupů z česko-rakouského projektu „Otevřeme oči v Podyjí?“.  
Bude možné si prohlédnou návštěvnické centrum a expozici v domě Národního parku Thayatal. 
 
Akce se uskuteční 26.10.2022 v 16:00 hodin v domě Národního parku Thayatal u Hardeggu a 

je zdarma. 
 
Doprava na akci je zajištěna ze Znojma – Sokolská 11 (Pneuservis Kárník). Odjezd: 14:00, předpokládaný 
návrat 19:00. Kapacita je 55 míst.  
Zájemci o dopravu na akci se prosím závazně hlaste telefonicky na +420 515 282 240 (v pracovní dny 9-15 
hodin) nebo mailem na david.kucharik@nppodyji.cz 
 

 

Akce je připravena v rámci projektu podpořeného z Fondu malých projektů. KPF-02-259, Otevřeme oči v Podyjí? 



Die Verwaltungen der Nationalparks Podyjí und Thayatal 
laden Sie zur Vorstellung und Autorenlesung des Buches 
Poesie der Pflanzen entlang der Thaya ein 

 
/EINLADUNG/ Falls Sie sich nach der Farbigkeit der blühenden Natur entlang der Thaya sehnen, kann zu 
Ihrem Freund für kalte Abende das neue Buch von Jana Táborská Poesie der Pflanzen werden. Die 
Verwaltungen beider Nationalparks möchten Sie deshalb zu seiner Vorstellung und Autorenlesung einladen. 
Die zarten Texte der Poesie der Pflanzen vervollkommnen künstlerische Illustrationen, die trotz ihrer Feinheit 
nicht an fachlicher Exaktheit verlieren. Das Buch selbst lässt sich aber auch nicht kategorisieren. Die 
Sammlung wunderschöner Texte der Naturlyrik kann Ihnen nämlich auch als ein erfahrener Begleiter dienen, 
der Ihnen die Namen der bezaubernden Pflanzen auf Ihren Wegen entlang der Thaya verrät. 

Die Autorin des Buches Jana Táborská stammt aus der Znaimer Region, als Botanikerin arbeitete sie für die 
Verwaltung des NP Podyjí und nun widmet sie sich demselben Fachgebiet an der Universität im ungarischen 
Eger. Sie ist ebenfalls als eine anerkannte Autorin fachlicher und freier Zeichnung tätig. 

 

Die Veranstaltung findet am 26.10.2022 um 16:00 im Nationalparkhaus in Hardegg 
(Merkersdorf 90, 2082 Hardegg). 

 

Die Veranstaltung wird im Rahmen des aus dem Kleinprojektefonds unterstützten Projektes vorbeireitet. KPF-02-
259, Augen in der Podyjí. 

 
 


