Když èeský král Jan Lucemburský
stateènì padl 26.8.1346 v bitvì
u Kresèaku, sklonil se pøed jeho hrdinstvím
i jeho protivník anglický král Edward III.
Pøikázal ještì dýchajícího Jana pøenést
do svého stanu, kde i pøes poskytnutou
péèi vydechl èeský král naposledy.
Podle povìsti tehdy
sòal Edward III. z jeho pøilby tøi pštrosí
péra a daroval je svému synovi zvanému
Èerný princ. Péra se stala souèástí jeho
erbu a dodnes ho užívají pøíslušníci
britské královské rodiny, kteøí nesou
titul princ waleský.

Historie Anglie a jejích vládcù v dramatech Williama Shakespeara
V nakladatelství ROMEO právì vychází
Král Jindøich IV. (1., 2. díl)
V deseti historických hrách zmapoval Shakespeare dìjiny Anglie od 12. do 16. století.
Vìèný kolobìh boje o politickou moc pøetavil autor v básnická dramata, která mìla být výstrahou
a pouèením jeho souèasníkùm, ale která zùstávají bolestnì aktuální dodnes.
Ve dvojjazyèné edici už vyšly historické hry:
Z první historické tetralogie: Král Richard III. (zbývá vydat tøi díly hry Král Jindøich VI.).
Z druhé historické tetralogie: Král Richard II. a Král Jindøich IV. (zbývá vydat hru Král Jindøich V.).
Z dalších historických her: Král Jindøich VIII. (zbývá vydat hru Král Jan).
Rodokmen obsažený v knize pomùže ètenáøi orientovat se ve spletitých vztazích anglických panovníkù.
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POSLOUPNOST KRÁLÙ Z RODU PLANTAGENETÙ VÌTVE LANCASTERSKÉ A YORSKÉ
O 36 let
oo
Filipa
EDWARD III.
pozdìji
1329 Hanegavská
*1312 † 1377
Jan Lucemburský
Janova
(z Hainaultu)
32. anglický král
*1296 † 1346
vnuèka Anna
bílá rùže
Yorkù
èervená rùže
Lancasterù
*1311 † 1369
1327-1377
oo 1310
a Edwardùv
Eliška Pøemyslovna
vnuk Richard II.
korunovace Jindøicha IV.
korunovace Edwarda III.
*1292 † 1330
v Londýnì
uzavøeli
sòatek
Thomas z Woodstocku
Lionel z Antwerp
3. oo 1397
Edward
John z Gauntu
oo 1. 1359
Edmund z Langley
a Annu
Karel IV.
*1356 † 1397
*1330 † 1376
Catherine Swynfordová
(Èerný princ)
*1340 † 1399
Blanche
*1341 † 1402
korunovali
Lucemburský
vévoda z Gloucesteru
vévoda z Clarence z Lancasteru
*1350 † 1403
princ z Walesu
vévoda
vévoda z Yorku
22.1.1382
*1316 † 1378
oo 1374 Eleanor de Bohun
oo 1342
sòatek až po 4 dìtech
*1330 † 1376
z Lancasteru
*1341 † 1368
oo 1372 Isabella Kastilská
anglickou
oo 1363
*1366 † 1399
Elisabeth de Burgh
oo 1361 Joan z Kentu
Edmund
*1355 † 1392
královnou.
Alžbìta Pomoøanská
z Langley
John z Gauntu a jeho erb
*1332 † 1363
*1328 † 1385
oo Joan Hollandová † 1434
pìt potomkù
Nazývána
*1345 † 1393
byla Good Queen
Ann (Dobrá královna Anna),
a jak se píše v Eveshamské kronice,
Philippa
Edward z Norwiche
JINDØICH IV.
Isabella
Anna oo 1. RICHARD II. 2. oo
Richard z Cronisburghu
Joan Beaufortová
John Beaufort
Henry Beaufort
"pøispívala ke slávì a bohatství tohoto
*1355 † 1382
* kol. 1373 † 1415
*1366 † 1413
Èeská 1382 *1367 † 1400 1396 Francouzská
*1376 † 1415
*kol. 1371 † 1410
*kol. 1374 † 1447 *kol. 1379 † 1400
království tak, jak byla nejvíce schopna“.
oo 1368
vévoda z Yorku
34. anglický král
*1389 † 1409
*1366 † 1394
33. anglický
hrabì z Cambridge
2. oo 1397
1. hrabì
biskup
Edmund
(Aumerle)
1399-1413
otec
král
oo 1406
Ralph Nevill
ze Somersetu
z Winchesteru
Jindøich IV.
Mortimer
oo kol.1379
1. oo 1380
Karel VI.
1377-1399
Ann Mortimerová
*1363 † 1425
oo 1399
kardinál
JINDRICH IV.
*1352 † 1381
Philippa de Mohun
Marie de Bohun
z Valois
*1390 † 1411
1. hrabì
Margaret Hollandová
z Winchesteru
Kéž bych umìl èíst v knize osudu
3. hrabì z Marche
† 1431
*1370 † 1394
(sestra
(viz vìtev Lionelova)
z Westmorelandu
*1385 † 1429
a vidìl, jak se mìní èas a doba!
6. hrabì
otec Humphrey de Bohun
Kateøiny)
Jak hory pøevrací se v nížiny
z
Ulsteru
11. hrabì z Herefordu
Richard II.
a svìtadíly znavené svou tíhou
se rozpouštìjí v moøi. Jindy zas
pás pobøeží se moøi vzdaluje
a pøíliv na nìj ani nedosáhne.
Edmund
Thomas
Humphrey
John
John
Cecily
Richard
Roger Mortimer
JINDØICH V.
Jana
oo
3 dìti:
Jak škleby náhod nalévají nám
† 1455
*1388 † 1421
*1390 † 1447
*1389 † 1435
† 1444
Nevillová 1424 *1411 † 1460
*1374 † 1398
*1387 † 1422
† 1445
Elisabeth
pokaždé jinyì mok. Kéž by tak šlo
hrabì
vévoda z Bedfordu vév. z Gloucesteru
3. hrabì
*1415 † 1495
3. vévoda
4. hrabì z Marche
35. anglický král 1413-1422 2. vévoda
oo 1424
*1371 † 1417
ve šastné dobì mládí nahlédnout
Richard II.
z Dorsetu
z Clarence
1. oo 1422
1. oo 1423
ze
z Yorku
7. hrabì z Ulsteru
oo 1420
JAKUB I.
Philippa
a Anna
do knihy osudu, co zlé nás èeká!
2. vévoda
oo 1411
Jacqueline
Anna Burgundská
Somersetu
oo 1388
Kateøina Francouzská
*1394 † 1437
*1375 † 1400
Mnohyì by knihu radši zaklapl
ze Somersetu
Margaret
Bavorská
*1404 † 1432
1. vévoda
Eleonora Hollandová
*1401 † 1437
král Skotù
Jindøich V.
Edmund
a rovnou zemøel.
sedm
Hollandová
*1401 † 1436
2. oo 1433
ze
*asi 1373 † 1405
otec Karel VI. z Valois
1406-1437
*1376 † 1411
potomkù
*1385 † 1429
2. oo 1428
Jacqueline
Somersetu
(sestra Isabelly)
sedm potomkù
(viz John Beaufort) Lucemburská
Eleonor Cobhamová
FALSTAFF
† 1454
† 1472
Bože, tenhle studenej èumák mì nemá rád. Neumí
Ann Mortimerová
George
Margaret
Edmund
JINDØICH VI.
RICHARD III.
EDWARD IV.
se smát a nikdo a nic ho nedokáže rozesmát. A proè?
*1390 † 1411
*1449
*1443 † 1509
*1443
*1421 † 22.5.1471
*1452 † 1485
*1442 † 1483
Protože nepije víno. Z tìchhle spoøádanyìch hochù
oo 1406
† 1478
oo 1455
† 1460
36. anglický král 1422-1461
39. anglický
37. anglický král
nikdy nic nebude. Pijou jen slivky, po kteryìch mají
Richard
vévoda
Edmund Tudor
hrabì
oo 1445 Markéta z Anjou
král
1461-1483
z Conisburghu
krev studenou jako psí èumák. Dobré víno má dvojí
hrabì z Richmondu
z Rutlandu z Clarence Richard 1483-1485
*1430 † 1482
oo 1464
Margaret
III.
*1376 † 1415
oo 1469
† 1456
otec sicilský
úèinek. Nejprve vstoupí do mozku a vypálí tam
oo 1472
Alžbìta
hrabì
Isabella
(syn Owena Tudora,
a neapolský král
Anna
Woodvillová
všechny nejapnosti a zbyteènosti, takže mozeèek je
z Cambridge
Nevillová
popraveného roku
René I. z Anjou
Nevillová
døíve
rázem chápavyì, èilyì, plnyì pøevratnyìch nápadù
(potomci viz
*1469 † 1476
1461 a Kateøiny,
*1456 † 1485
lady Greyová
a nádhernyìch myšlenek, jež pak pøedané jazyku
yorská vìtev)
vdovy po Jindøichu V.)
(viz Edward
†
1492
erb a podpis
Edward IV.
a hlasu zplodí excelentní dùvtip. Za druhé má víno
z Westminsteru)
Jindøicha VI.

tu blahodárnou vlastnost, že dokáže rozehøát krev,
jež dosud chladná a ztuhlá ponechávala játra mdlá
a bledá, což je vždy pøíèinou lidské ochablosti
a zbabìlosti. Jakmile ale víno krev rozehøeje,
rozežene ji do všech koneèkù tìla. Rozzáøí oblièej,
kteryì pak jako maják svolává do zbranì zbytek malé
øíše, jíž je èlovìk. A hned se obèánci a orgánové té
øíše hrnou k Srdci, svému vùdci, kteryì nadupanyì
zodpovìdností je rázem schopen každého hrdinství.
Kdybych mìl tisíc synù, to první, co bych je nauèil,
by bylo zavrhnout plytké patoky a oddat se vínu.

Na internetových stránkách www.historickaslechta.cz lze nalézt další rodokmeny.

tudorovská rùže

svatba Jindøicha VI.
a Markéty z Anjou

hrad Conisburgh

Edward
z Westminsteru
*1453 † 13.10.1471
princ z Walesu
oo 1470
Ann Nevillová
*1456 † 1485
(viz Richard III.)

erb
Tudorovcù

Richard
Margaret
Edward
JINDØICH VII. oo
EDWARD V.
Alžbìta
*1473
hrabì
*1457 † 1509 1486 z Yorku
*1470 † 1483 *1473 † 1483
vévoda
z Warwicku † 1541
40. anglický král
*1466 † 1503 38. anglický král
z Yorku
oo 1494
*1475
1485-1509
1483
Richard
† 1499
Pole
JINDØICH VIII.
† 1504
*1491 † 1547
pìt
41. anglický král 1509-1547
potomkù
mezi jeho 11 potomky
Marie I., Alžbìta I. a Edward VI.
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Edward
z Middlehamu
*1473
† 1484
princ
z Walesu
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