700. VÝROČÍ NAROZENÍ
KARLA IV.

Karel IV.
Pán světa
Zdeněk Ležák
Byl jsem předurčen k tomu, abych vládl celému světu. JÁ jsem imperátor. JÁ jsem císař KAREL IV. Ve 3 letech mě
vzali matce, v 15 jsem stál v čele armády bojovníků. Pak jsem se stal císařem celé římské říše. Komiksové zpracování
života Karla IV. ti dokáže, že dějiny můžou být i zábava. Karel IV. nebyl jen nudnou postavou z učebnice dějepisu,
poznej ho v novém světle, jako pána světa.
S ilustracemi oblíbeného komiksového kreslíře Jonáše Ledeckého a Matyáše Namaie.

KAREL IV. JAKO KOMIKSKOVÝ SUPERHRDINA!

Žánr

komiks

Formát

210 × 297 mm

Počet stran

Ilustrace

Věk

ISBN

Termín vydání

MOC

160

Matyáš Namai, Martin
Pospíšil, Jonáš Ledecký

12+

978-80-266-0958-2

2. 5. 2016

399 Kč

Vita Caroli Quarti
Karel IV. a Tomáš Borovský
Unikátní publikace, která vznikla k 700. výročí narození Karla IV., přináší v jednom svazku původní latinský text
autobiograﬁe Vita Caroli Quarti, vynikající český překlad od Rudolfa Mertlíka i doprovodnou studii historika Tomáše
Borovského. Můžete se tak přenést se do doby Karla IV. a detailně si vychutnat jedno z předních děl vrcholného
středověku.
Luxusní provedení v kožené vazbě se zlatou ražbou v sametové krabici

Žánr

Formát

Počet stran

Ilustrace

Věk

ISBN

Termín vydání

MOC

autobiograﬁe

155 × 205 mm

176

–

15+

978-80-264-1070-6

16. 5. 2016

1 990 Kč

2

Příběhy o Karlu IV.
Martina Drijverová
Kniha seznamuje čtenáře s osudy nejvýznamnějšího českého panovníka. Jazyk vyprávění a ilustrace jsou ušity na
míru dětem předškolního a mladšího školního věku. Děti se dozví o základních životních milnících Karla IV., nahlédnou do jeho soukromí a seznámí se s lidmi, kteří žili v jeho blízkosti. Přečtou si nejen o Karlových vojenských
taženích, ale především o jeho úsilí zvelebit naši zemi. Zjistí, jak to bylo se založením Univerzity Karlovy, Chrámu sv.
Víta, Nového Města pražského, Karlova mostu...

Žánr

Formát

Počet stran

Ilustrace

Věk

ISBN

Termín vydání

MOC

výchova a pedagogika

170 × 243 mm

64

Dagmar Ježková

5+

978-80-266-0956-8

9. 5. 2016

249 Kč

Karel IV. Staň se císařem!
Anna Knauerová
Stát se mocným vladařem Evropy není jednoduché. Je potřeba projít dějinami a překonat četná úskalí a protivenství.
Uspěješ v této výzvě? Staneš se mocným panovníkem? Desková hra pro celou rodinu provází hráče od narození Karla
IV. po jeho korunovaci. S kostkou a ﬁgurkami teď rozehraj svou hru. Kdo bude vládnout Evropě? Kdo uspěje? Projdi
dějinami a usedni na panovnický trůn!

Netradiční zpracování tématu o Karlu IV.
v podobě naučné deskové hry pro celou rodinu

Žánr

Formát

Počet stran

Ilustrace

Věk

ISBN

Termín vydání

MOC

naučná desková hra, leporelo

230 × 297 mm

8

Atila Vörös

6+

978-80-266-0957-5

2. 5. 2016

199 Kč

3

Karel IV. – Památná místa tehdy a dnes
RNDr. Jiří Martínek
Císař a král Karel IV. patří bezpochyby k nejvýznamnějším osobnostem našich dějin. Jeho státnické povinnosti ho
zavedly na mnohá místa i daleko za hranicemi dnešní České republiky. Zakládal hrady, kláštery či školy, setkával se
s nejvýznamnějšími osobnostmi své doby. Historik Jiří Martínek má za sebou práci takřka detektivní. Život Karla IV.
mapuje nejen z hlediska historických událostí, ale zavede nás na místa, kde Karel IV. pobýval, a seznámí nás s tím,
jak vypadají dnes.

Žánr

Formát

Počet stran

Ilustrace

Věk

ISBN

Termín vydání

MOC

populárně – naučné pro děti

167 × 220 mm

104

Petr Urban

10+

978-80-253-2712-8

14. 3. 2016

189 Kč

Vítej, Karle!
Ivona Březinová
Kamarádi Míra a Dany hrají jako obvykle na plácku fotbal, když jim míč zaletí do rohu za kontejnery. U zídky tam
kluci objeví schouleného hubeného a špinavého kluka. Hned se ho začnou vyptávat, ale domluva s ním není snadná. Hovoří zvláštní češtinou, a navíc je tak podivně oblečený! Přesto ho Míra vezme k sobě domů. Všichni tři se
skamarádí a užijí si spoustu legrace i překvapení, pramenící z rozdílných názorů a návyků. Neboť onen kluk je malý
Karel IV.!

Žánr

Formát

Počet stran

Ilustrace

Věk

ISBN

Termín vydání

MOC

beletrie pro děti

160 × 195 mm

72

Jaromír František Palme

6+

978-80-00-04323-4

16. 5. 2016

249 Kč
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Dobrodružné výpravy do minulosti – Karel IV.
Veronika Válková
Dějiny světa jsou jednou z nejdůležitějších součástí obecného vzdělání. Jenže zapamatovat si všechny údaje a data je někdy
hodně obtížné, zvláště pro děti. Seznamte se s historií trochu jinak. Vydejte se s Bárou a jejím kouzelným atlasem do středověku za císařem Karlem IV. Dostanete se na královský hrad, kde zažijete nečekaná setkání a dobrodružství. Dějepis vás určitě
začne bavit!

Žánr

Formát

Počet stran

Ilustrace

Věk

ISBN

Termín dotisku

MOC

populárně – naučné

125 × 195 mm

168

Petr Kopl

11+

978-80-253-1203-2

7. 3. 2016

149 Kč

Procházka po Karlově mostě – Sochy a sousoší
Karlův most – srdce Prahy, místo, kam často směřují kroky Pražanů a návštěvníků metropole z Čech i ze zahraničí. Projděte se
i vy po tomto nádherném mostě a poznejte jednotlivé sochy a sousoší, které tvoří společně s Pražským hradem jedno z nejkrásnějších panoramat na světě.

S nádhernými ilustracemi
komiksového kreslíře Petra Kopla

Žánr

Formát

Počet stran

Ilustrace

Věk

ISBN

Termín vydání

MOC

populárně – naučné pro děti

830 × 240 mm

10

Petr Kopl

6+

978-80-253-2731-9

28. 3. 2016

99 Kč

Karel IV. – královské sňatky
František Kavka
Když si myslíte, že už všechno o životě jednoho z největších králů naší země víte, a nic vás nemůže překvapit nebo se nemůžete
dočíst nic nového... Karel IV. – manžel a otec, ale především vladař. Od tohoto poslání se odvíjela i volba jeho manželek a osudy
jeho dcer a synů. Teprve v tomto propojení získává ženský svět, který Karla IV. obklopoval, své dějinné ocenění. Jako v zrcadle se
v rodinném životě Karlově i životě jeho žen a dětí odrážejí pohnuté chvíle nejen české, ale i evropské historie.

Nové vydání díla renomovaného historika

Žánr

Formát

Počet stran

Ilustrace

Věk

ISBN

Termín vydání

MOC

historie

145 × 205 mm

208

–

15+

978-80-7505-354-1

18. 4. 2016

249 Kč

5

Královské karty Karla IV.
Eva Chupíková
Zapojte do hry celou rodinu! Originální koncepce pracovních listů a hracích karet nabízí nejen poučení, ale i zábavu. Spolu se
svými dětmi se dozvíte nejednu zajímavost o životě i kulturním odkazu Karla IV. A až si všechno přečtete, můžete si spolu zahrát
karetní hru! Oblíbená autorka Eva Chupíková dala kartám nezaměnitelný výrazný styl.

Originální kniha pro děti
i dospělé s hracími kartami

Žánr

Formát

Počet stran

Ilustrace

Věk

ISBN

Termín vydání

MOC

populárně – naučné pro děti

163 × 238 mm

48

Eva Chupíková

6+

978-80-00-04298-5

2. 5. 2016

249 Kč

Karlštejnské vigilie
František Kubka
Císař Karel IV. se po vážné nemoci zotavuje na Karlštejně ve společnosti nejbližších přátel. Večerní posezení u vína si zpestřují
vyprávěním. A o čem jiném by si muži povídali než o ženách. Historky jsou to někdy vážné a jindy poněkud rozpustilé, o královnách, urozených dámách i prostých děvčatech, o ženách věrných, divokých, kajícných, chytrých i prostopášných. Z jednadvaceti
příběhů vystupuje živě atmosféra doby Karlova panování. Byla to doba osvícená, bohatá na události, ale i na krásné, smutné
i veselé příběhy lidského milování.

Žánr

Formát

Počet stran

Ilustrace

Věk

ISBN

Termín vydání

MOC

beletrie pro dospělé

130 × 200 mm

240

Erika Bornová

12+

978-80-267-0605-2

2. 5. 2016

269 Kč

Karel IV. – záhady a mysteria
Vladimír Liška
Od narození Karla IV. uplynulo sedm století. Připomeňte si tohoto výjimečného panovníka jako osobnost, která měla pro rozkvět
zemí Koruny české nezpochybnitelný význam. Na rozdíl od svého otce byl velkým patriotem, do Čech se z častých cest vždy rád
vracel a díky tomu se Praha za jeho vlády stala centrem evropského dění.
Jaký vliv na jeho vládu měly uzavřené sňatky a pobyt ve Francii? Co stálo za jeho rozhodnutími a ideami? Byla za nimi pouze
jeho genialita či jeho mimořádné schopnosti, nebo šlo o souběh okolností, vhodné načasování, či dokonce o cosi magického?

Žánr

Formát

Počet stran

Ilustrace

Věk

ISBN

Termín vydání

MOC

historie

145 × 205 mm

248

–

15+

978-80-7505-370-1

16. 5. 2016

269 Kč
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