
 Pořad o historii „EXPEDICE STŘEDOVĚK“
   sestavil, uvádí a moderuje LIBOR MAREK ( historik, publicista,
   autor filmů o hradech – 2013 Roupov, 2014 Přimda, 2015 Švamberk )
   www.hradyplzenskehokraje.estranky.cz , tel. 608 129 924, 702 350 640

        autor pořadu Libor Marek            Libor Marek při natáčení filmu 

Pořad je určen pro žáky 4. až 8. ročníku ( lze upravit i pro málotřídky od 
1.  do  5.  třídy  )  a  jednoduchou  formou  rozebírá  období  středověku.  V 
prvních 30 minutách seznamuje s tím, co to byl hrad, komu sloužil, jak se 
stavěl a jaké zbraně se na nich používaly.   Zabývá se také tím, co jedli lidé 
prostí,  ale  i  urození.  Během projekce se  děti  mohou podívat  např.  jaké 
archeologické nálezy se našly na území Plzeňského kraje, který hrad se 
objevil ve filmu nebo pohádce a další zajímavosti. Po skončení následuje 
prohlídka mincí z 10. až 17. století, archeologických nálezů ( hliněné i 
kovové ), hracích karet z roku 1450 a také modelů hradů. Ve své sbírce 
mám  12  kusů  (  Švihov,  Kost,  Bran,  Kokořín,  Karlštejn,  Konopiště, 
Křivoklát, Blatná a především unikátní model Přimdy, Roupova u Přeštic a 
Švamberka ). Zkrátka nemusíte jezdit   do muzea - historie přijede za 
Vámi až do školy !!! Bez nákladů na dopravu...

    L.Marek na ZŠ Tachov  (Kostelní)              modely hradů                          

http://www.hradyplzenskehokraje.estranky.cz/


                archeologické nálezy               florén Jana Lucemburského
                                                         
Druhá polovina pořadu (  druhá hodina  )  může být  pro Vaši  ZŠ ještě 
zajímavější, protože se věnuji hradům v nejbližším okolí školy. Například 
v okolí Plzně uvádím krátké snímky o Radyni, Liticích, Lopatě, Věžce a 
dalších  skoro  zapomenutých  sídlech.  Nechybí  hmotové  kresby, 
zajímavosti, pověsti a nálezy.

Na okrese Plzeň-jih hovořím o Roupově, Skále, Vlčtejnu...
Na okrese Tachov o Přimdě, Volfštejnu, Švamberku, Gutštejnu …
Na okrese Klatovy o Švihovu, Rabí, Velharticích, Pajreku, Klenové ...
Na okrese Plzeň-sever o Libštejnu, Rabštejnu, Preitenštejnu, Krašovu …
Na okrese Domažlice o Novém Herštejnu, Rýzmberku, Starém Herštejnu
Na okrese Rokycany o Vimberku, Březině, Homberku …

Dále s sebou vozím i středověké zbraně ( meče, dýky, dělo i hrací karty )
V případě zájmu můžeme promítnout i některý z našich autorských filmů
o hradech Přimda , Roupov a nově Švamberk ( neboli Krasíkov ).

Možná Vás bude zajímat, že v uplynulém školním roce jsem s pořadem 
navštívil kolem 80 ZŠ, ale na Vaší škole jsem ještě nebyl. Není to škoda?
   
   Pokud ano, tak zkuste zavolat ( tel. 608 129 924, 702 350 640 ) nebo 
   napsat na: libor.marek72@seznam.cz. Podívat se můžete i na naše 
   stránky www.hradyplzenskehokraje.estranky.cz, více referencí získáte,
   když do prohlížeče zadáte: Libor Marek z Přimdy …

   KDO NEZNÁ HISTORII, nemůže znát ani sám sebe ...

 S pozdravem a úctou     Libor Marek
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