Tisková zpráva
Předmět: výstava „Grónsko, země ledu, života a zemědělství.“Národní zemědělské
muzeum Praha.
Výstava „Grónsko, země ledu, života a zemědělství“ byla uspořádána v
Národním
zemědělském muzeu v Praze 7, Letná, Kostelní ul. 44 v termínu od 11. Ledna 2018 do
3.dubna 2018.Výstava je autorským dílem Aleny a Jaroslava Klempířových, odbornými znalci
Grónska, realizována v prostorách Národního zemědělského muzea v Praze.
Vernisáž výstavy byla dne 10.ledna 2018 s kulturním programem, s úvodními proslovy J.E.
Ole Frijs – Madsena, velvyslance Dánského království v Praze, Gen.ředitele Národního
zemědělského muzea doc. ing. Milana jana Půčka, MBA,Ph.D, ing.Jana Petra Kalaše,
zástupce ministra životního prostředí ČR, prezidenta České geografické společnosti
RNDr.Bohumíra Janského,Csc, p.Jaroslavy Růžičkové manažerky Preciosy- Ornely.a.s.
ředitele nakladatelství OLYMPIA ing.Karla Hejny, odpovědného redaktora Tomáše Hejny,
ředitele pobočky NZM v Praze ing.Jiřího Houdka.
Hudební část vernisáže naplnil úspěšně folklorní soubor „Hájíček“ ZUŠ Prahy 11, pod
vedením pana J.Janouška uvedením Grónské hymny a lidových grónských písní v grónském
originále. Pořad vernisáže skvěle moderovala Markéta Ševčíková.
Velkým pozitivem výstavy bylo uspořádání doprovodných programů s tématy života
Grónska, zejména pořad o kultuře Grónska. S nesmírným zájmem a návštěvností bylo
přijato uspořádání „Dětského polárního dne“ 24.2.2018, kde na celodenním pořadu byly
interaktivní hry, čtení grónských pohádek a vyprávění o Grónsku. S vrcholným zájmem byly
přijaty jízdy se psím spřežením, mushera Pavla Kučery. Při konání výstavy se pořádaly
přednášky pro školní mládež, studující. Každou sobotu od 14.30 hodin se konaly
komentované prohlídky autory výstavy Alenou a Jaroslavem Klempířovými.
Podle zprávy produkčního a ekonomického oddělení Národního zemědělského muzea
v Praze byla návštěvnost na výstavě a doprovodných pořadech za 78 dní otevírací doby od
11.ledna 2018 do 3.dubna 2018 celkem:

25.300 návštěvníků
Závěr: Výstava „Grónsko, země ledu, života a zemědělství“ byla odbornou i laickou
veřejností přijata s mimořádným zájmem o čemž svědčí i mimořádně vysoký počet
návštěvníků.Výstava také vrcholně splnila záměry autorů výstavy. Přiblížit geograficky
vzdálenou zemi Grónsko, její historii, život, přírodu, kulturu i vzájemné souvislosti,
především popularizační formou základních informací široké veřejnosti, studujícím a školní
mládeži, doplněnou bohatým textovým, obrazovým a filmovým materiálem autorů.
V Praze, 13.4.2018

Alena a Jaroslav Klempířovi

