
  Lucemburský rok krále Jana

      
V srpnu letošního roku uplynulo 720 let od narození a 670 let od smrti desátého 
českého krále Jana Lucemburského, který padl 26.8. 1346 v bitvě u Kresčaku. 
Historici mu přisoudili titul „král cizinec a marnotratník“, což je stále a chybně 
prezentováno  v  učebnicích.  Autor  vzdělávacích  pořadů Libor  Marek se 
rozhodl, že „očistí“ jeho jméno a školákům přiblíží opravdový životní příběh otce 
Karla IV. Interaktivní přednáška má délku 45 minut a díky filmovému zpracování 
žáky zaujme. Dětství, dospívání, svatba s Eliškou Přemyslovnou, ale i odebrání 
syna  Václava.  Proč  to  udělal  a  jak  to  budoucímu  císaři  pomohlo?  V  pořadu 
nechybí ani rodová pověst lucemburků, stopy krále Jana v Plzeňském kraji 
(Klatovy,  Sušice,  Tachov,  Domažlice,  Přimda,  Litice  u  Plzně,  Janovice, 
Preitenštejn...) a především jeho opomíjené zásluhy. Zajímá vás, proč se Janovi 
říkalo „létající rytíř“? Jakých turnajů se zúčastnil a jak probíhala jeho poslední 
bitva  u  Kresčaku?  Dokonce se žáci  budou moci  podívat  na zbraně,  které se 
Janovi  staly osudnými (trojbokou dýkou byl  probodnut pod levé oko,  sekerou 
zraněn na zápěstí a sudlicí byl smrtelně bodnut do lopatky). V pořadu se objeví i 
dobová keramika z počátku 14. století, repliky královských číší, anebo keramické 
kachle. Pořad volně navazuje na přednášku Karel IV., aneb 700 let od narození 
Otce vlasti,  kterou autor s velkým ohlasem představil  na více než 130 ZŠ ve 
dvou  krajích.  Libor  Marek  během května  2016  vystoupil  i  v  muzeu  Klatovy, 
Nepomuk  a  Tachov.  Posluchači  jej  potleskem  odměnili  také  na  zámku  ve 
Svojšíně, kostele sv. Petra a Pavla v Plané, či v KD Příchovice. 

Pokud  vás  nabídka  zaujala,  jsem  rád  a  dovoluji  si  nabídnout  
poslední volné termíny. Více na tel. 702 350640 (Libor Marek) nebo
                                 libor.marek72@seznam.cz
                                 www.hradyplzenskehokraje.estranky.cz 

K  objednanému  pořadu  zdarma  získáváte  minci  florén  Jana  
Lucemburského a pexeso Lucemburský rok, které můžete používat  
při další výuce.

 POŘADY LIBORA MARKA = HISTORIE, KTERÁ ZAUJME A BAVÍ !!!
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