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 KAREL IV. 1316 – 2016
  nový interaktivní pořad z dílny
          historika Libora Marka

Pořad je  zařazen  pro  druhé  pololetí  školního  roku 
2015 – 2016 a velice poutavou formou vypráví příběh 
„Otce vlasti“.
V cca 45 minutách se autor zaměřuje na málo známé 
okamžiky  ze  života  Karla  IV.  (  místo  zplození  a 
narození, uvěznění na hradě Loket vlastním otcem, 
první bitva v 16. letech, sběratelství a astrologie ).
V  pořadu  se  objevují  také  zajímavosti  a  pověsti  
spojované s jeho stavbami ( Karlův most + Karlova 
universita ) nebo putování po královských hradech,  
jenž  nechal  zbudovat.  A  právě  nové  modely  hradů 
Kašperk,  Radyně  a  Karlštejn  si  žáci  budou  moci  
prohlédnout na vlastní  oči.  Spolu s  nimi si  mohou 
„osahat“  mince,  kterými  se  platilo  v  době  našeho 
nejznámějšího panovníka ( florén Jan Lucemburský,  
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dukát Karel IV. a další ). 

Ve druhé polovině pořadu si autor posvítí na Karla  
IV.  coby  filmovou  celebritu.  Mladá  léta  připomene 
snímek Slasti Otce vlasti a léta zralá zase legendární  
Noc na Karlštejně.  Závěrem Libor Marek představí  
repliku  Svatováclavské  koruny  a  rozevře  unikátní  
kopii Zlaté buly Karla IV., která pochází z roku 1356.
Zkrátka nemusíte jezdit do muzea – historie přijede 
za Vámi až do školy ! Bez nákladů na dopravu...  

        Zlatá bula Karla IV.                   Libor Marek po pořadu 

Pořad Karel IV. 1316 – 2016 je určen pro ZŠ, ale i SŠ.
Možno zahrnout i do projektu z evropských fondů.
Jeho cílem je připomenout, že uplyne již 700 let od 
narození našeho nejuznávanějšího panovníka. 

   V případě zájmu o pořad kontaktujte autora na:
     libor.marek72@seznam.cz nebo telefonicky:
         Libor Marek, 702 350640, 608 129924                

Počet volných termínů je omezený, takže i zde platí,  
kdo dřív přijde, ten dřív...
V případě předobjednání pořadu do konce října 2015
získává Vaše škola zdarma dvě výše uvedené mince 
do své sbírky !

    Pořady Libora Marka = kvalita mluveného slova
      v roce 2013-2014 nás vidělo 80 škol
      v roce 2014-2015 o 50 více...
      v roce 2015-2016 ( ? ) můžete být u toho !!!
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