
  

 
KATALOG KARLOVSKÝCH AKTIVIT 

Nabídka doprovodných akcí 

 
 

EXKLUZIVNÍ AKCE STVOŘENÉ NA MÍRU PRO OSLAVY 700. VÝROČÍ NAROZENÍ 
KARLA IV. V ROZSAHU OD AKTIVIT PODPORUJÍCÍ CESTOVNÍ RUCH AŽ PO 

JEDINEČNÁ UMĚLECKÁ VYSTOUPENÍ. 
 

PRO TOTO UNIKÁTNÍ VÝROČÍ JSME SE SPOJILI S JEDINEČNÝMI UMĚLCI A 
EXKLUZIVNÍMI PROJEKTY, TAK ABYCHOM VYTVOŘILI NABÍDKU AKTIVIT – 
OD VZDĚLÁVACÍCH, PŘES KULTURNÍ, CESTOVNÍ RUCH AŽ PO AKCE PRO 

ŠIROKOU VEŘEJNOST. 
 

V TÉTO NABÍDCE JE MOŽNÉ ZPŘÍSTUPNIT ODKAZ KARLA IV. JAK PRO 
NÁROČNÉ OBECENSTVO, TAK TŘEBA RODIČE S DĚTMI NA PROCHÁZCE PO 

MÍSTĚ SPJATÉM S KARLEM IV.- KARLOVSKÉM MÍSTĚ. 
 

Více o jednotlivých nabídkách na WWW.OTECVLASTI.EU 
v případě zájmu o akci nás kontaktujte na info@otecvlasti.eu 

 

Na všechny akce se vztahuje sleva  

- Sleva pro členy Spolku karlovských míst 10%.  

http://www.otecvlasti.eu/


     ZEĎ OTCE VLASTI – KAREL IV. DOKÁZAL 
       VELKÉ VĚCI – NECHTE SE INSPIROVAT 

 

 

Koncept tzv. „Zdi Otce vlasti“, kam 
kolemjdoucí mohou psát své životní cíle. 
Slavnostní odhalení má vždy provázet 
kulturní program v duchu středověku. 
Inspirovat k co nejambicióznějším plánům 
napsaným na zeď může právě osobnost Karla 
IV. 
 
Jako první zeď byla instalována na cca 14 
dní na Karlově náměstí v roce 2014, 700. dní 
před 700. výročím narození Karla IV. a 
vzbudila velký zájem obyvatel i velký 
mediální ohlas. 
 
Jedná se o úspěšný PR koncept, jež má do 

celonárodního výročí aktivně zapojit co nejvíce obyvatel a připomenout a rozvinout právě hlavní 
motto slavností „Nechte se inspirovat“. 
Cílová skupina: široká veřejnost.  
Program je možný ve dvou variantách: 

 
PLNÁ VARIANTA  
 

Zeď Otce vlasti (Tabule) včetně historického 
programu  
Cena:  40 000 Kč + doprava 
 

KONCEPTUÁLNÍ VARIANTA 
V případě vlastní produkce je možné dodání 
kompletního konceptu včetně návodu na 
výrobu Zdi  + prezentace výstupu ze Zdí na 
Virtuální Zdi Otce vlasti 
Cena:  5000 Kč 

 

PUTOVNÍ VÝSTAVA 10 INSPIRACÍ KARLA IV. 
K 700. VÝROČÍ JEHO NAROZENÍ  
Bannerová výstava o Karlu IV. z pohledu 10 inspirací s regionálním pohledem na dopad 

a stopy Karla IV. v jednotlivých regionech a karlovských místech na základě historických textů 
zpracovaných pro Spolek karlovských míst. 

Cílová skupina: široká veřejnost 
 
Varianta A:  ZAPŮJČENÍ 1 SETU TZV. UNIVERZÁLNÍ VÝSTAVY S REGIONÁLNÍM  
ROZLIŠENÍM BANNEROVOU FORMOU VČETNĚ STOJANŮ 
 – tzv. putovní výstava na dobu 14 dnů 
obsah výstavy je Banner 1 – až 15 (mimo Individuálního banneru 14) 
Cena: 5 000 Kč Zapůjčení univerzální výstavy na 14 dní.  
 

 
Varianta B: TVORBA VÝSTAVY TZV. NA MÍRU  
-obsahuje Banner 1-15 včetně 1 banneru ke konkrétnímu místu) 

-tiskové podklady po dohodě (např. jiné formáty výstavy) –dle konkrétních rozměrů 

-tvorba doprovodných tiskových a propagačních materiálů. 

Cena: 30 000 Kč (Tvorba výstavy s individuálním místem.) 



            „ŽIVÁ HISTORIE DO ŠKOL“ 
                   - Living history

 

 

 

Jde o zábavnou formu výuky dějepisu a podpoření 
zájmu dětí a mladistvých o toto historické období. 
Projekt názorně přiblíží každodenní život ve 
středověku oživený dobovými postavami.  
 
Primárně je projekt koncipován jako interaktivní 
přednáška pro školy spojená s ukázkami hmotné a 
výtvarné kultury 14. století.  Tato interaktivní 
přednáška má  volitelnou úroveň v závislosti na věku 
žáků a typu školy. Jejím didaktickým cílem je 
propojení a prohloubení osvojených vědomostí a 
prohloubení některých klíčových kompetencí. Zde 

jde zejména o kompetenci k učení, komunikativní a občanskou. Pomocí audio-vizuálních prostředků, 
interaktivních materiálů a ukázek replik dobové hmotné kultury vede setkání žáky a studenty k pochopení 
kulturního a historického významu osobnosti Karla IV. a 
každodennosti v českém a evropském středověku.  
 

 

 

 

VZDĚLÁVACÍ OKRUH KARLA IV. + UKÁZKA 
DOBOVÝCH ŘEMESEL (přítomnost cca 
15 herců) –  

Ševcovská dílna, Ražba mincí, Dobová kovárna, 
Dřevěný soustruh, Ukázka výroby keramiky, 
Střelba z kuše a z luku::   

 

Cena 45 000 Kč + doprava dle 
konkrétního místa (do 5000 tis. Kč) 

 
 
 
 

 

 Program Living history do škol k dispozici během celého roku 2016 

 Pro žáky základních a středních škol (možný rozsah až 250 zúčastněných) 

 Až 3h výukového vzdělávacího programu pro každého zúčastněného (žák) zážitkovou formou 

 Vzdělávací okruh Karla IV. (2h) a ukázka dobových řemesel (1h)  

 Místo konání –jednotlivé třídy, případně tělocvična či dvůr 



HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ 
STŘEDOVĚKÁ DUCHOVNÍ HUDBA

 

 

Vystoupení SCHOLY GREGORIANY PRAGENSIS. Soubor se řadí mezi přední světové interprety středověké 
duchovní hudby. Zaměřuje se jak na sémiologickou interpretaci gregoriánského chorálu podle nejstarších 
neumatických pramenů z 10.-11. století, tak i na uvádění gregoriánských zpěvů vlastní české chorální 
tradice včetně rané polyfonie.  

 
Díky intenzivnímu studiu středověkých pramenů zaznívá v programech často i řada unikátních nově 
objevených skladeb ze 13.-15. století. V našem programu se zaměříme na hudbu, která zněla v době Karla 
IV. v českých zemích, a to jak na duchovní zpěvy, tak i několik světských skladeb z lyrického repertoáru. 
Současně bychom chtěli naznačit i dobový hudební kontext, zejména vazby na Francii, která je u 
lucemburské dynastie zřejmá.  
Umělecký vedoucí sboru: David Eben 
Cílová skupina: široká veřejnost 
 
Cena koncertu je 55 000 Kč + doprava 

 

 

SVĚTSKÁ HUDBA POZDNÍHO STŘEDOVĚKU- 
KONCERT PRO KARLA IV. 

 
 
Program koncertu tvoří hudba nejlepších skladatelů konce 14. a 
začátku 15. století. Jedná se o vrcholné dvorské balady pozdního 
středověku (stylu ars novy), které byly hrány na evropských 
panovnických dvorech-zvláště v kulturní oblasti spojené s 
francouzským královským dvorem-tedy i s Lucemburky a Karlem IV.. 
Zpívá vynikající mladá sopranistka Zuzana Kopřivová a na středověký 
varhanní pozitiv a clavicimbalum (předchůdce cembala) hraje Tomáš 
Hála.     
     
Cílová skupina: široká veřejnost 

 
Cena: 10.000 Kč  



AUTORSKÝ KONCERT ŠTĚPÁNA RAKA 
            K 700. VÝROČÍ KARLA IV. 

 

 
VIVAT CARLOUS QUARTUS 
 
V tomto autorském koncertním pořadu, zkomponovaném pro kytaru, 
lidský hlas a zobcové flétny, je Karel IV. představen nejenom v 
historických souvislostech, ale je vyzdvižen především jeho duchovní 
přínos, dalece přesahující svou dobu. Hudební podoba díla čerpá na jedné 
straně z autentických dobových pramenů, na straně druhé využívá její 
autor, světově proslulý hudební skladatel Štěpán Rak, krom nástrojové 
virtuozity i současné vývojové trendy soudobé hudby. Autorský projekt 
světově známého umělce vznikl přímo na počest výročí 700 let od 
narození Karla IV. Svým zaměřením a nastudováním je vhodný k uvedení 
na mnoha místech, bez potřeby složitého uměleckého zázemí. 
 

Cílová skupina: široká veřejnost 

                                                 Cena: dohodou  +  doprava 
 
 

 

 

 SLAVNOSTNÍ KONCERT FILHARMONIE 
 KAREL IV. -  700 LET 

SMETANOVI FILHARMONICI PRAHA 
obsazení orchestru cca. 45 členů, Solisté: Bertha  
Granados , soprán, pozoun, N.N, Dirigent : Hans 
Richter 

Symfonický orchestr – Smetanovi filharmonici Praha – 
založen roku 2004, patří dnes k jednomu z 
nejrenomovanějších těles svého druhu. Jeho členové 
se skládají ze šťastně zvolené kombinace starších 
zkušených hráčů s mladistvým elánem. 

 
Strhující ráz, nadšení, muzikalita a profesionální přístup, to vše a mnoho víc charakterizuje členy orchestru 
Smetanovi filharmonici Praha. Týmova práce v každém směru, 
především pak v uměleckém, je zde na prvním místě. 

Šéfdirigent H. Richter.  Narozen roku 1950 v Neunburg vorm Wald 
jako pravnuk světoznámého dirigenta Hanse Richtera, který 
poprvé uvedl např. “Ring” R.Wagnera v Bayreuthu, Brahmsovo 2. 
a 3. symfonii, Brucknerovu 4. a  8. symfonii. Po studiu v Mnichově 
byl asistentem u Herberta von Karajana v Salzburgu a v Berlíně. 
Pozvání na produkce: únor 2014 - “Netopýr” Japan, Tokyo 
Symphony Orchestra, červen 2014 – symfonický koncert USA 
National Music Festival – Chestertown/ Maryland    

Cena: 190 000 Kč 



MUSICA BOHEMICA 
KONCERT K VÝROČÍ KARLA IV. 

MAIESTAS CAROLINA  

 

 
 

Musica Bohemica Praha je komorní soubor, který má v současné době osm hudebníků a dva zpěváky. 
(Podle potřeby je možno jej i rozšířit na orchestr). Uměleckým vedoucím je Jaroslav Krček, který od 
založení (1975) vytváří stěžejní repertoár. Kromě děl, která byla pro soubor napsána, interpretuje Musica 
Bohemica také hudbu historickou. Zvláštní a ojedinělá je interpretace a zpracování hudby anonymní a 
lidové.  Soubor natočil a vydal kolem padesáti titulů CD, hudbu k několika filmům a divadelním hrám, 
spolupracuje s českým rozhlasem a televizí. Má za sebou koncertování nejen po celé Evropě ale i v  zámoří.  

K 700. Výročí narození Karla IV. připravila Musica Bohemica 2 speciální programy. 
 

Celosborový program MAIESTAS CAROLINA.                   Cena: 35 000 Kč  

 
V programu zazní následující skladby: Mše k poctě Karla IV, Maiestas Carolina - oslavné písně, Rex 
histrionum a historické a časové písně 
 
Tento program slovem provází český herec Alfréd Strejček, který přednáší výroky Karla Iv. (Morality či 
vlastní zápisky z Vita Caroli). Tento program se velice hodí do prostorů kostelních, zámeckých, hradních – a 
akustických koncertních síní. Obsahově je koncert zaměřen na hudbu a slova duchovní. 

  

MAIESTAS ET VITA CAROLI                              Cena: 15 000 Kč 
 

Pořad pro komorní sály ve kterém budou účinkovat český herec Alfred Strejček, Jaroslav Krček (přenosné 
varhany) a Karel Jakubů (zpěv). Prezentace textů z Karlova odkazu doplněné hudbou a písněmi.  
      

 

 KONCERT VIOLONCELLO K POCTĚ KARLA IV. 
 
DUO BRIKCIUS PŘIPOMENE 

 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV.  
 
Sourozenecké violoncellové Duo Brikcius (Anna Brikciusová a 
František Brikcius) připomene 700. výročí narození Karla IV. (1316 - 
1378) s novým programem "Carolus Quartus" pro dvě violoncella 
(k dispozici je také verze s orchestrem).  
 
Cena: dohodou  



SKRYTÉ PŘÍBĚHY KARLA IV.  
 - INTERAKTIVNÍ HRA PRO RODIČE S DĚTMI 

 

 

Z OBYČEJNÝCH VÝLETŮ DĚLÁME NEOBYČEJNÉ. 
 
Ve spolupráci se společností  Gameleon  připravujeme Interaktivní procházku po jednotlivých 
Karlovských místech s hracím prvkem, doplněnou o různé úkoly. (možnost od textové hry až po doplnění 
mobilní aplikací).  

 
Trasa je navržená jako hledací hra (typu questing), tak aby fungovala, jako společná aktivita pro děti i 
rodiče. K trase je vždy připojen příběh, který je spojen s danou lokací nebo s osobou spojenou s místem. 
Příběh je ztvárněn formou komentovaného komiksového. Ten získají hráči, když projdou celou trasu a 
zaregistrují se webu projektu Skryté příběhy. 
Trasy budou v graficky upraveném PDF s mapou k dispozici na portále www.otecvlasti.eu (Mapa 
Karlovských míst) a na specializovaných stránkách. (V budoucnu vznikne mobilní aplikace, která bude po 
trasách provádět.) 

 

 
 

Příběh Karlovského místa bude vytvořen na základě jeho karlovského odkazu, v ostatních místech pak 
bude vytvořen na základě reálií místa a příběhu ze života Karla IV.   

 

 
 
Tvorba trasy včetně ilustrací a audio složky: 30 000 Kč

http://www.otecvlasti.eu/


INTERAKTIVNÍ DIVADELNÍ BOJOVKA 
 PO STOPÁCH KARLA IV. 

 

 

 
 

Divadelní bojovka je zážitkový vzdělávací program pro školní kolektivy (3. – 7. třídy ZŠ) i rodiny s dětmi, 
který přirozeně propojuje hru, divadlo a vzdělávání. Je připraven přímo v rámci oslav 700. výročí narození 
Karla IV. 
 
Bojovka má podobu osmi stanovišť – scénograficky zpracovaných objektů, u kterých jsou děti hercem 
vtaženi do části příběhu. Po projití všech stanovišť se účastníkům složí příběh života Karla IV. a také 
panovníkův přínos pro naši historii. Program, který má podobné rysy jako například slavná Pevnost Boyard, 
staví na silném zážitku dětí. Vybízí k dialogu žáků a učitelů i rodičů s dětmi. Podporuje společné trávení 
volného času u rodin a rozvíjí spolupráci mezi dětmi ve školních kolektivech. Témata jsou vždy 
představována optikou dítěte a to právě proto, aby projekt nesklouzl k jednostrannému předávání 
informací jako ve formálním systému vzdělávání. Program vhodně doplňuje výuku dějepisu, prvouky, 
nebo občanské výchovy ve vyšších ročnících ZŠ. 
 
Cílem projektu je nejen představit Karla IV. jako nejvýznamnějšího českého panovníka, ale také jako 
urbanistu a velkého vizionáře – renesančního člověka, který v mnohém předběhl svou dobu. Nechceme 
pouze zprostředkovat dobu Karla IV., ale zabývat se otázkou, proč je pro nás po 700 letech Karel IV. důležitý 

 

.             

Cena se liší dle počtu dnů instalace (čím delší dobu tím se náklady snižují) 
 

jeden den: 72 500 Kč, dva dny: 90 900 Kč, tři dny.109 300 Kč 


