Pravidla hry Rok za rokem, krok za krokem
Desková hra na přední předsádce knihy nám přehledně ukazuje, co a kdy
se v Karlově životě událo. Můžete použít tuto předlohu, nebo si ji stáhnout
z webových stránek (http://obchod.portal.cz/po-stopach-karla-iv-/?tab=5),
případně si sami podobnou herní desku nakreslit. Pak si už stačí jen vzít
oblíbené figurky a kostku a postupovat podle hozených čísel i pokynů, které se
u některých roků z Karlova života objeví. Kdo dorazí první do cíle?
1316 – Hurá, narodil se budoucí král, udělej z radosti 5 dřepů.
1323 – Sedmiletý Karel se poprvé žení – s Blankou z Valois, postup o 1 pole
vpřed.
1331 – V Itálii princ unikl nastraženému nebezpečí (otrávené snídani), únavou
se vrať o 3 pole zpět.
1333 – Kralevic se vrací do Čech, na jeho uvítanou ve vlasti si hoď ještě jednou.
1335 – Narození prvního dítěte, dcery Markéty, hráč po tvé pravici jde z radosti
o 2 pole vpřed.
1346 – Karel zvolen římským králem, postup o 4 pole vpřed.
1347 – Rok po otcově smrti Karel korunován českým králem, hoď si ještě jednou.
1348 – Založení Karlovy univerzity v Praze, učíš se, jedno kolo stojíš.
1349 – Druhá svatba – s Annou Falckou, postup o 1 pole vpřed.
1353 – Karel se žení potřetí – za manželku si zvolil Annu Svídnickou, postup
o 1 pole vpřed.
1355 – Korunovace římským císařem, soused napravo z úcty před tebou
pokorně ustoupí o 2 pole dozadu.
1357 – Staví se Kamenný most (dnes ho známe pod jménem Karlův most),
založen v 5 hodin ráno, čekáš, než ti padne pětka.
1361 – Narodil se dědic trůnu Václav (IV.), házej ještě jednou!
1363 – Karlův poslední sňatek – s Alžbětou Pomořanskou, postup o 1 pole vpřed.
1378 – Karel IV. vydechl naposledy, čekáš, až ti padne jednička, pak přímo
do cíle!
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Pravidla ke hře Korunovační cesta aneb
Abeceda Karla IV.
Desková hra na zadní předsádce knihy představuje cestu, kterou měl podle
Korunovačního řádu projít budoucí český král den před svou korunovací.
Můžete použít tuto předlohu, nebo si ji stáhnout z webových stránek
(http://obchod.portal.cz/po-stopach-karla-iv-/?tab=5), případně si sami
podobnou herní desku nakreslit.
Vyberte si mezi sebou vedoucího hry, který bude číst zadání ke hře. Ostatní
hráči si připraví figurky či žetony a popřejí si hodně štěstí. Postupně pak každý
hodí kostkou a spočte si, na jaké písmeno by mohl doputovat. Vedoucí hry
přečte otázku ze strany 140 či 141, jejíž odpověď začíná tímto písmenem.
Pokud hráč umí odpovědět, posouvá se na uvedené políčko. Jestliže už je
místo obsazené, klidně se tam přidá a nikoho nevyhazuje. Komu se podaří dojít
na Pražský hrad nejdříve?
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Otázky a klíč ke hře Korunovační cesta aneb
Abeceda Karla IV.
A Odkud pocházel první stavitel Svatovítské katedrály Matyáš?
(z Arrasu)
B Listina s kovovou pečetí.
(bula)
C Město v Německu, kam poslal Karel dar po narození syna.
(Cáchy)
Č Počet Karlových manželek.
(čtyři)
D „Nemoc bohatých“, při které bolí končetiny.
(dna)
E Jméno Karlovy matky.
F

(Eliška)
Zlaté mince, které začal razit Jan Lucemburský.
(florény)

G Stavební sloh, ve kterém dal Karel postavit katedrálu svatého Víta.
(gotika)
H Jak se podle použité kožešiny nazýval korunovační plášť?
(hermelínový)
CH Území, které k Čechám připojil Jan Lucemburský.
I
J

(Chebsko)
Jeden z pěti jazyků, kterými Karel hovořil.
(italština)
Karlův dědeček z otcovy strany.
(Jindřich)

K Pevný hrad, kde byly střeženy říšské korunovační klenoty.
L

(Karlštejn)
Jakým jazykem se ve středověku vyučovalo na Karlově univerzitě?
(latinsky)
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M Jméno dvou Karlových dcer, jedna brzy umřela, otec pak stejně
pojmenoval další.
(Markéta)
N Básník, který složil Romanci o Karlu IV.
(Neruda)
O Muž, který řídí klášter.
(opat)
P Správce hradu.
(purkrabí)
R Kdo řídí celou univerzitu?
(rektor)
Ř Říše, kde byl Karel zvolený čtvrtým císařem toho jména.
(římská)
S
Š

Na Novém Městě pražském Karel založil tři náměstí – trhy: Koňský, Dobytčí a ...
(Senný)
Hrad v Brně, kde pobýval Karel s Blankou, než se stal králem.

(Špilberk)
T Rytířské zápolení.
(turnaj)
U Co založil Karel IV. 7. dubna 1348?
(univerzitu)
V Rod, z něhož pocházela první Karlova manželka.
(Valois)
W Odkud pocházel kronikář Beneš Krabice?
(z Weitmile)
X Římskými číslicemi věk, kdy se oženil Karlův otec.
(XIV let)
Z Město v Lužici, dnes patří Německu.
(Zhořelec)
Ž Kolik synů měl Karel se svou první manželkou Blankou?
(žádného)
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