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Jako každé jaro se i nyní, Dvojctihodní i Ctihodní rytíři a milí Familiáři 
přihlašuji do Vaší pozorosti mým listem , shrnujícím činnost našeho Řádu šlechticů vína. 

 V roce 2017 se mnozí z nás  aktivně účastnili na akcích Řádu , ale některé rytíře  
jsem však nespatřil již více než jeden a půl roku. 

Přesto náš rytířský Řád vzkvétá a rozšiřuje se a zapisuje se nejen do pozornosti vinařské 
veřejnosti ale zejména to těší nás a naše blízké. 

Krom zájmu veřejnosti, jednotlivců o vstup do Řádu nás během 27.Shromáždění 
oslovila také TELEVIZE NOVA, která v hlavním večerním vysílacím čase odvysílala velmi 
zdařilý šot z našich aktivit /návštěva nově otevřeného objektu valtického velkovinařství 
Chateau Valtice v jejich nově otevřeném objektu nazývaném STODOLA na Vinařském 
náměstíčku a také průběh pasování několika nových Familiářů na Rytíře vína v překrásné 
kapli Valtického zámku. 
 
Zájem veřejnosti byl obrovský , takže jsme předvedli i krátce předtím nacvičený "pochod 
rytířů". 

Vše je podrobně zhodnoceno v zápisu zápisu z 27. Shromáždění rytířů vína sv. Urbana, 
který je přílohou tohoto Listu a najdete jej též na našich nově obnovených webových 
stránkách www.radrytiruvina.com. Tyto stránky nově vede jeko webmaster rytíř Karel 
Tumlíř Jr. a jemu adresujte vše , co by jste chtěli na našem webu umístit. 
Zatím jsem z vlastních finančních prostředků uhradil dvouletý provoz těchto webových 
stránek a je třeba se na tento provoz kolektivně složit. Rozpočítanou částku na jednoho 
rytíře ve výši 240 Kč  zašlete na účet 177161029/0550 . 

V roce 2018 nás čeká řada dalších aktivit v duchu našich Stanov, "poznej velká vína a 
velké vinice". 

Uskuteční se dvě povinná Shromáždění a to: 

28. Shromáždění v Burgundsku - jarní- /podrobně viz zápis z 27.Shromáždění v příloze a 
na našem webu,  program zájezdu tamtéž. Stále je možnost se k zájezdu přidat 
individuálně /vlastní doprava, zajistit si ubytování v městečku Beauné či okolí, atd.  

29. Shromáždění - podzimní- v sídle Řádu na zámečku La Veneria ve Valticích v průběhu 
října 2018 /termín bude projednán na 28. Shromáždění/ a bude uveřejněn na našem 
webu. Na tomto Shromáždění bude pasováno několik dalších rytířů a rytířek a provedena 
volba nového Velmistra Řádu. 

30.Shromáždění - jarní 2019 - je navrhováno navštívit velké vinařské oblasti na 
Zakarpatské Ukrajině /býv. Československo/. Tato obrovská vinařská oblast s 
templářskými sklepy /např.Serednja, vinařství Leánka/ ,je neprávem opomíjena /jako 
ostatně celá Ukrajina/ , byť v historii dodávala vína na carský dvůr a za první republiky i do 
Československa. Termím a podmínky návštěvy probereme na podzim na 29. 
Shromáždění. 

http://www.radrytiruvina.com./


V tomto roce dokončíme RYTÍŘSKÝ ALMANACH zachycující naši činnost za uplynulých 
15 let, od založení Řádu do roku 2018. Tato publikace má být vydána v rozsahu cca 200 
stran tak, aby mohla být používána jako reprezentační tisk pro nás i veřejnost. 

Byla vytvořena redakční rada a nejtěžší části, shromáždění podkladů o jednotlivých 
rytířích se iniciativně ujal rytíř Koukola. Již byly shromážděny v digitální formě tzv. "neživé" 
části knihy /fota insignií, prapor, korouhev,pasovací meč, řádový pohár, rytířský kříž velký a 
malý, rytířské vyznamenání, rytířský plášť a šerpa, rytířská šála, baret, atd./ 

Bohužel tzv. "živá " část publikace - fota rytířů ,jejich erby, heraldické popisy a rytířské 
dekrety- tam činnost vázne, dá se říci, že to jde jak psovi pastva. 
Předpokládám , že zájmem každého rytíře je být zahrnut do této reprezentační publikace , 
ovšem pokud nedodá příslušné podklady, samozřejmě v Almanachu nebude. 
V nejbližší době zašle rytíř Koukola přehled o stavu podkladů a vyzve osobně každého 
rytíře k jejich doplnění. Podklady zasílejte na e-mail bkoukola@seznam.cz  
Pokud se některým rytířům za uplynulých patnáct let nepodařilo vybavit se Rytířským 
pláštěm či alespoň Ryířskou šerpou či Rytířským křížem, pro účely fotografování si může 
tuto výbavu zapůjčit v břeclavské firmě StudioJinak - kontakt viz zápis z 27.Shromáždění 
na webu, kde lze vše osobně domluvit s pí. Olejovou. 
Vyhotovení erbu vč. heraldického popisu lze do 15 dnů zajistit u dr. Tovačovského nebo se 
dohodnout s naším rytířem Bílým - jlbily@volny.cz  - kontakty viz také zápis z 
27.Shromáždění. 

Doma je třeba pohledat rytířský dekret , který každý rytíř obdržel při pasování. Ten v digi 
formě zaslat taktéž rytíři Koukolovi. Na některé práce s přípravou tisku bude nutno složit 
zálohu. Jakmile bude předložen rozpočet tiskárny a fotografa oznámím výši zálohy na 
výdaje spojené s vydáním knihy.  

KRÁLOVSKÝ ŘÁD MORAVSKÝCH RYTÍŘŮ SV. KOLUMBY A ROSTISLAVA pořádá dne 
9. června 2018 svá zasedání v našem sídle v Rytířském sále na zámečku La Veneria ve 
Valticích. Jste srdečně zváni na tuto akci spřízněného šlechtického řádu. Včas si 
objednejte ubytování u pí. Benadové - tel. 737 684 308. 

DAŃOVÉ PŘIZNÁNÍ ZA ROK 2017 je připraveno k podání na FÚ Břeclav. 

IN VINO VERITAS ! 

Karel Tumlíř Eq.V., Eq.M.  
Velmistr Řádu rytířů vína 

List zaslán všem rytířům a Familiářům a umístěn na řádový web    www.radrytiruvina.com  
dne 4.3.2018
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