
ZEMĚ LEDU, ŽIVOTA A ZEMĚDĚLSTVÍ

Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

vás zve na výstavu autorů Aleny a Jaroslava Klempířových.

11. 1. 2018–4. 4. 2018

Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
příspěvková organizace Ministerstva zemědělství
Kostelní 44, 170 00 Praha 7, www.nzm.cz

Vydejte se s námi na cestu za poznáním Grónska - kouzelné přírody, 

života,  historie, kultury, uměleckých projevů, zemědělství. Prostřednictvím 

fotografií, filmů, informačních panelů, autentických předmětů se přenesme 

na největší ostrov světa - bránu k severu.

T I K I L L U A R I T  -   V Í T E J T E  !

Výstava se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí, ministra kultury Daniela Hermana, 
velvyslanectví Dánského království v České republice a České geografické společnosti, z. s.



Grónsko se manželům Aleně a Jaroslavu Klempířovým stalo 
doslova druhým domovem. Za roky pracovních pobytů poznali 
krásu grónské přírody, polární dny i kouzlo polární noci. Tolik drsné, 
přitom fascinující, nezapomenutelné. Poznali život Gróňanů a toto 
poznání jim nadobro změnilo pohled na život. Stali se zajatci své 
touhy po blýskajícím se ledu, zářivém polárním slunci, polární noci 
a hlavně po lidech tak přátelských. Během let bádání shromáždili 
mnoho písemných dokumentů z historie i současnosti Grónska.

Autoři výstavy, 

Alena a Jaroslav Klempířovi.

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ

GRÓNSKO - NEJVĚTŠÍ OSTROV SVĚTA
24. 1. 2018

Historii, přírodu i současný život představí autoři výstavy Alena a Jaroslav Klempířovi, kteří jsou v současné době 
pokládáni za největší znalce Grónska. Program doprovází promítání filmu autorů.

DĚTSKÝ POLÁRNÍ DEN
24. 2. 2018

Objevování přírody a ledového království Grónska formou zábavných aktivit. Jízdy se psím spřežením se zkušeným 
musherem Pavlem Kučerou budou nezapomenutelným zážitkem a děti obdrží památeční pohlednici. 
Dále budou probíhat zeměpisné a přírodovědné soutěže.
Pro šikovné ruce je určena výroba barevných korálkových náhrdelníků podle grónských vzorů, nebudou chybět grónské 
vystřihovánky, ukázky háčkování grónských vzorů ke zdobení vysokých bot (kamiky) a další.

GRÓNSKO ŽIJE KULTURNĚ
14. 3. 2018

Alena a Jaroslav Klempířovi besedují o  nesmírně zajímavé kultuře  Grónska, o historickém  propojení našich kultur. 
Představí knižní, hudební a výtvarnou kulturu, její historické kořeny i současnost. 
Nebude chybět ani zmínka o působení Moravských bratří, kteří byli spojovacím mostem mezi oběma národy po 167 let. 
V programu zazní literární i hudební ukázky, včetně promítání filmu a autoři představí svoji knihu  „ Grónsko – ostrov 
splněné touhy“. 

Program se koná pod záštitou a za účasti  nakladatelství Olympia Praha.

Více informací na www.nzm.cz

Partneři:
Český hydrometeorologický ústav
Nakladatelství Olympia, s. r. o. 
PRECIOSA ORNELA, a. s.

Mediální partneři:
Týdeník Spirit, Radio Beat

Další partneři:
AP foto / Adrian Pekara
Bohemia Amarok / Pavel Kučera 
Kartografie Praha, a. s.
Štěpán Rak - kytarový virtuos
Thalu 
ZUŠ Jižní Město / folklórní soubor Hájíček
Alena Horáková / aranžérské práce


