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Pohádková            
země

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
REGIONÁLNÍ MUZEUM V CHRUDIMI

Vítězslavy Klimtové



Všichni víme jak se dostat do cizích zemí.  
               Pojedeme autem, vlakem či poletíme letadlem.                     

Ale jak se dostat do pohádkové země? 
ŽE, NEVÍTE… ?  

Je to k nevíře, ale celkem snadno!
 

    
 

Od 2. března stačí navštívit Regionální muzeum v Chrudimi, 
kde na vás čeká tajuplná říše skřítků, vodníků, víl, rusalek 
a bubáků známé malířky, výtvarnice a spisovatelky Vítězslavy
Klimtové. Ač je to svět ryze pohádkový, leckdo z nás však může
s těmito bytostmi zažít neobyčejná setkání i v reálném životě. 
O tom byla Vítěžslava Klimtová skálopevně přesvědčena.

 

 



Jedinečnou příležitost představit tvorbu Vítězslavy
Klimtové určenou nejenom dětem, ale i dospělým 
s hravou dětskou duší. Kromě početné rodiny
pohádkových postav, čítající přes 70 originálních
loutek představí také akvarely a olejomalby 
z autorčiny dílny. 

VÝSTAVA NABÍZÍ...

HERNA A DÍLNIČKA 
SKŘÍTKA MUZEJNÍČKA 

 

 FOTOKOUTEK ,
kde se můžete zvěčnit se skřítkem



VÍTĚZSLAVA
KLIMTOVÁ

 
 

Malířka, ilustrátorka, spisovatelka, grafička a autorka Pohádkové země Vítězslava Klimtová 
se narodila v Praze roku 1941, krajem jejího dětství však byly severní Čechy. 

 
 Maturovala na Střední uměleckoprůmyslové škole bižuterní v Jablonci nad Nisou a pak pokračovala v

externím studiu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kterou pod vedením textilní výtvarnice
Ludmily Kybalové a malíře Jaroslava Nušla ukončila roku 1976. Poté se po dlouhou řadu let živila drobnou
užitou a propagační grafikou a knižními a časopiseckými ilustracemi. V časopisech publikovala i své fejetony.
Od roku 1968 spolupracovala s nakladatelstvím Práce a od roku 1982 s nakladatelstvím Panorama. 

Je autorkou pohádkových leporel, omalovánek, kalendářů, kuchařek, pohlednic a lexikonů
pohádkových bytostí. Vynikala v akvarelu a olejomalbě. Vytvořila více než sedm stovek loutek, které
jsou vystavovány v tzv. Pohádkových zemích (trvalé i putovní výstavy loutek)

25. ledna 1941 – 10. září 2016



A KDO, ŽE TO U NÁS 
V MUZEU STRAŠÍ?

a mnoho dalších...

Borina divá
Zášupšák

Škvírník
PidizubVrzal

 
Bábrlinka

 

Lopouch
 Žalostník

 

Postelníček



KONCEPCE VÝSTAVY

Štěstí přeje odvážným, proto nenechte se
zastrašit pohádkovými strašidly a s odvahou
zavítejte do našeho pohádkového světa 
a seznamte se s našimi muzejními hosty. 
Ve vitrínách je ale nehledejte, připravili jsme
pro ně bydlení, na které jsou v pohádkovém
světe zvyklé. A snad se už u nás cítí jako doma. 
. 

 Opatrně tedy našlapujte, 
ať žádnou z nich nevyplašíte. 

JSOU TO BYTOSTI BÁZLIVÉ A
LEKAVÉ.
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 základní vstupné ..........................................................................................  90 Kč                                         
 snížené vstupné (ZŠ, studenti, důchodci) ....................................................  60 Kč
 děti do 6 let (MŠ) ..........................................................................................  zdarma                                     
 členové AMG a partnerských organizací AMG ............................................  zdarma                                      
 členové klubu Čtyřlístek Poštovní spořitelny ................................................  zdarma                                     
 rodinné vstupné (2 dospělé osoby + neomez. počet  dětí od 6 do 15 let) ....  160 Kč
 ZTP, ZTP/P ...................................................................................................  40 Kč                                        
 

 

ŠKOLY 
Vzdělávací program pro školy s prohlídkou muzea
děti a mládež od 6 do 19 let  ........................50 Kč 
pedagogický doprovod..................................zdarma

 
Vzdělávací program pro mateřské školy s prohlídkou muzea
děti do 6 let .................................................30 Kč 
pedagogický doprovod ................................zdarma



TĚŠÍME SE
NA VAŠI

 NÁVŠTĚVU! 



REGIONÁLNÍ MUZEUM V CHRUDIMI
ŠIROKÁ 86

537 01 CHRUDIM
 

info@muzeumcr.cz; +420 469 620 330
www.muzeumcr.cz

 
 
 
 

Otevřeno denně mimo pondělí: 9-12 hod a 12:30 - 17 hod.
(listopad - duben: 9-12 hod. a 12:30 - 16:30 hod.)

 
 
 


