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Kniha Po stopách Karla IV. ožije díky výstavě v muzeu
Muzeum hlavního města Prahy připravilo u příležitosti oslav 700. výročí
narození Karla IV. unikátní expozici, která panovníka představí jako
ambiciózního stavitele a urbanistu. Jde o první etapu nově budované
expozice, jež se veřejnosti otevře 13. prosince v domě U Zlatého prstenu v
Týnské ulici 6 na Starém Městě. Pořadatelé výstavy pamatují i na mladší
návštěvníky, pro něž spolu s nakladatelstvím Portál připravili v
samostatném prostoru interaktivní program vycházející z knihy Po stopách
Karla IV.
„Jsme rádi, že právě tato moderně koncipovaná expozice, na níž se podílelo i hlavní město Praha,
uzavírá rok oslav 700. výročí narození Karla IV. Jde o skvělou příležitost pro české i zahraniční
návštěvníky prohlédnout si naši metropoli očima středověkého panovníka a obdivovat smělé
urbanistické počiny, bez nichž si dnes Prahu neumíme představit,“ komentuje expozici Jan Wolf, radní
pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu.
Zveme vás na slavnostní otevření prostoru pro děti inspirovaného knihou Po stopách Karla IV. v
úterý 13. 12. 2016 od 10. hodin v domě U Zlatého prstenu v Týnské ulici 6 na Starém Městě.
V Domě U Zlatého prstenu bude možné také zakoupit suvenýry jako například repliku poutního
odznaku, porcelán, turistické známky nebo tematické knihy. Expozice je koncipována jako
bezbariérová a je opatřena anglickými popiskami.
Kniha Lenky Pecharové a ilustrátorky Michaely Bergmannové Po stopách Karla IV. letos získala Cenu
za nekrásnější dětskou knihu na 26. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě a byla zařazena
do katalogu Nejlepší knihy dětem 2015-2016. Autorka katalogu Jana Čeňková, čestná předsedkyně
České sekce IBBY, si knihy cení i pro její didaktický přínos. „Populárně naučných titulů, které by letos
osobnost jubilanta Karla IV. dětem přiblížily neotřele, nebylo zdaleka tolik jako zájemců ochotných se
v tomto smyslu blýsknout. Podoba a ohlas vstřícně ilustrovaného průvodce Lenky Pecharové souvisí s
jeho propracovaným didaktickým aparátem. Autorka vede čtenáře, učitele i rodiče, aby poznali nejen
vladařův vklad státnický, ale také atmosféru středověku s novými počiny vrcholné gotiky, s útrapami
dobového cestování, s tehdejším pojetím svátku a slavnosti nebo třeba dávnou měnovou soustavu.
Všechny tyto okruhy doprovázejí úryvky z kronik a dalších písemností a rozvíjejí se v následných
úkolech a hádankách. Novou rovinu získává titul díky spolupráci s Muzeem hlavního města Prahy,
které zpřístupnilo interaktivní dílny zkoumající éru nejmilovanějšího českého panovníka.“

Záštitu nad expozicí Praha Karla IV. – Velkolepé staveniště Evropy převzali:
Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský
Adriana Krnáčová, primátorka hlavního města Prahy
Jan Wolf, radní hlavního města Prahy
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Stručná anotace:
V roce oslav sedmistého výročí narození Karla IV. jsme připravili o největším českém králi populárně
naučnou knihu pro děti, určenou do hodin vlastivědy či dějepisu s provázaností na zeměpis, literaturu
a umění, kterou ale využijí i k vlastní četbě a poučení doma. Obsah je proložen mnoha obrázky,
komiksy, rébusy a hádankami, takže zábavnou formou zprostředkovává kvalitní informace o osobnosti
a době tohoto panovníka.
Knížku lze využít pro školní i domácí vzdělávání, jako podklad pro skupinovou práci, texty na čtení s
porozuměním, projektové dny, knihovny a volnočasová centra dětí i dospělých.
O autorech:
Lenka Pecharová učí ve Veselé škole (církevní základní a církevní základní umělecká škola). V Portále
vyšly její knihy Od blechy po slona a Počítáme s vitaminy
Michaela Bergmannová ilustrovala řadu knih, Výři nesýčkují (Portál 2011), Logopedické pohádky
(2012), Nanukova dobrodružství (2013), Madlenka a brejličky (Portál 2014), O modrém světle (2014)
Více o knize Po stopách Karla IV. včetně stažení obálky v tiskové kvalitě.
Ukázky z knihy zde
Hra z předsádky ke stažení zde
Pro editory:
- Nakladatelství Portál vydává na odborné i populární úrovni knihy z oblasti pedagogiky,
psychologie a sociální práce a dalších oborů, dětskou a psychologickou beletrii, knihy her,
tréninků, rozhovorů, osobních svědectví a v neposlední řadě tituly s tematikou spirituality.
- Muzeum hlavního města Prahy otevírá novou expozici zaměřenou na urbanismus pražského
území a jeho proměnu ve 14. století. Dům U Zlatého prstenu je nově získaným prostorem,
kde se počítá jak s dospělými, tak s dětskými návštěvníky. Prahy Tisková zpráva muzea ke
stažení zde
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