Ordine del Nodo
V říjnu roku 1381 vyrazilo z Prahy svatební poselstvo doprovázející princeznu Annu Lucemburskou
do Anglie. Václav IV. Tím plnil poslední vůli svého otce Karla, který svoji dceru z posledního
manželství a sestru Václava IV. zasnoubil Richardu II. Plantagenetovi. 20. ledna 1382 proběhla v
Londýně svatba a o dva dny později byla Anna korunována anglickou královnou.

Snoubenci

Richard II. Anglický

Manželství zůstalo bezdětné a „good Queen Anne“ zemřela 7. června 1394. Tento svazek však
přinesl do Českého království spoustu novinek (Viklefovo učení, precedentální soudnictví aj.).
Členové poselstva se také seznamují s dvěma novými rytířskými anglickými řády- The Most Noble
of the Garter (Podvazkový řád Eduarda III. - asi 1350) a Knightwood of the Bath (Řád Lázně)
Eduarda I.

Anna ve smrti své

Podvazkový řád

Řád Lázně

Ke vzniku Podvazkového řádu se vztahuje tato legenda. Král Eduard III. tančil na slavnosti se svou
milenkou Joan hraběnkou ze Salisbury. Té se při tanci uvolnil podvazek a spadl na zem. Šlechticové
a jejich dámy se začali smát. Král se rozhněval, poklekl před milenkou a ve staré francouzštině
zvolal: „Honi soit qui mal y pense.“ („Hanba tomu, kdo ve zlém to myslí.“) Tím nejen zachránil
hraběnce čest, ale dosáhl pravého opaku. Všichni, kdo se smáli, mohli si v budoucnu pokládat za
čest, smět podvazkový řád nosit. Nosil se přivázaný pod levým kolenem a na krku.
Řád českého krále zvaný Točenice (Ordino del Nodo) založil český král Václav IV. dne 1. května 1389
v Chebu. Zvláštní ceremónií do něj byli přijímáni zástupci hlavně nepanské šlechty, jež král nazýval
„paroubky“, ve václavských rukopisech byli znázorňováni jako diví muži.

Divý muž a lev
Řádové znamení ledňáček (symbolizuje Zmrtvýchvstání Krista a rytířské pasování krále Václava IV. o
velikonocích roku 1382) v Točenici byl nošen pod pravým kolenem a na krku. Podle vyobrazení
českého velkopřevora řádu na západní stěně kaple Sv.Václava v Pražské katedrále byl řádový šat
rudé barvy s křížem barvy zelené. Tímto vymalovaným velkopřevorem byl v letech 1591-1621
Matouš Děpold z Lobkowicz. Připomeňme si, že je to ještě v době, kdy zastihneme Lobkowicze na
Točníku.

Společenstvo českého krále - Řád točenice
A nyní přistupme k obnově Řádu a předání vzácných insignií našemu profesorskému sboru.
Prosím své kolegy docenty o autoinauguraci.
„Toho, brde, toho.“

inaugurační foto

