
               Zápis z 27. Rytířského shromáždění Řádu rytířů vína sv.Urbana
                 konaného dne 11.11.2017 v sídle Řádu v Rytířském sále zámečku La Veneria 
                          v hlavním městě vína ve Valticích na Jižní Moravě .

                          www.radrytiruvina.com
     nové webové stránky Řádu rytířů vína , správce webu rytíř Karel Dominik Tumíř Jr.
         vaše příspěvky , videa a fotografie zasílejte na adresu   karel.tum@gmail.com

Účastníci : viz presenční listina

27. Rytířské Shromáždění započalo v 10.15 hod. Velmistr Řádu uvítal rytíře, familiáře a hosty  
přípitkem . 

                                                   I. SLAVNOSTNÍ  POCHOD RYTÍŘŮ 

Byla provedena zkouška seřazení rytířů do formace , po které již déle volají členové Řádu a 
která bude nadále používána při slavnostních ceremoniích  : 

Slavnostní průvod bude nadále řazen  při zvuku zvonů takto :
- HEROLD  s rytířskou palicí v čele průvodu ,             rytíř HOZÍK ,náhradník rytíř ŠEMBERA 
- 1.VLAJKONOSIČ , prapor Rytířů vína                        rytíř SMUTNÝ , náhradník rytíř FUTEJ
- 2.VLAJKONOSIČ  , prapor moravských rytířů                  rytířka BÍLÁ,  náhradník rytíř BÍLÝ  
- NOSITEL MEČE ,                                moravský rytíř MACHÁČ ,náhradník rytíř Rudi ZESCH 
- DALŠÍ UNIFORMOVANÍ ÚČASTNÍCI ,                                                        členové jiných řádů
- ZBÝVAJÍCÍ RYTÍŘI ve dvojstupu
- VELMISTR ŘÁDU  Rytířů Vína                                            TUMLÍŘ sen., náhradník TUMÍŘ jr. 
- VELMISTR ŘÁDU Moravských rytířů                  Rytíř POSPÍŠIL nebo jím určený náhradník
- FAMIIIÁŘI ŘÁDU
- RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI RYTÍŘŮ A POZVANÍ HOSTÉ
- OSTATNÍ ŮČASTNÍCI

Při slavnostním průvodu je hrána do pochodU SKOTSKÁ DUDÁCKÁ SKLADBA 
na připomenutí spřízněnosti obou Řádů k nejvyší společné  autoritě Jeho Královské Výsosti 
Prince Michaela Alexandra Stewarta of Albany , potomka Přemyslovců  a Velmistra 
Královského řádu moravských rytířů sv. Rostislava a sv. Kolumby /pokud je možno -ozvučit 
nebo živě/                                                                     zjišťuje rytíř LAMPL, náhradník Tumlíř Jr.
Následuje  zpěv všech účastníků písně MORAVO MORAVO , pokud možno za doprovodu 
cimbálu nebo z ozvučení                                zajišťuje rytíř TUMLÍŘ Jr., náhradník rytíř LAMPL
Všichni účastníci slavnostního pochodu pochodují v rytířských pláštích.

                                                    II.  SHROMÁŽDĚNÍ RYTÍŘŮ VÍNA

PROGRAM SHROMÁŽDĚNÍ RYTÍŘŮ VÍNA se za dobu existence Řádu ustálil takto :

- SLAVNOSTNÍ POCHOD RYTÍŘŮ  /viz výše/                           všichni rytíři a familiáři

- Rytířské zvolání IN VINO  VERITAS!                                      Velmistr řádu a všichni přítomní 



- RYTÍŘSKÉ VYVOLÁVÁNÍ  /představení všech rytířů ,familiářů, uvítání hostů hostů                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                        řídí HEROLD Řádu nebo jím ustanovený zástupce 
- ZPRÁVA VELMISTRA ŘÁDU za období od posledního Rytířského ShromážděnÍ
                                        přednáší VELMISTR , v nepřítomnosti Zemský Mistr pro české země                                                               

- PŘEDSTAVENÍ NOVÝCH UCHAZEČŮ O RYTÍŘSKÝ TITUL              řídí příslušní Zemští Mistři  

-    PASOVÁNÍ NOVÝCH RYTÍŘŮ VÍNA                                   pasování provádí JKV Princ 
Michael Alexander   STEWART OF ALBANY , /pokud je přítomen v ČR/ nebo v jeho 
zastoupení Zemský Mistr řádu Moravských rytířů  a rytíř vína nebo Velmistr Řádu rytířů vína                 

- RYTÍŘSKÁ HOSTINA  pro všechny rytíře a hosty, které si pozve nově pasovaný člen Řádu
                                                            zajišťují a hradí rovnoměrným dílem nově pasovaní rytíři

- DISKUZE A RŮZNÉ

- pokračování RYTÍŘSKÉHO SHROMÁŽDĚNÍ  ve vybraném vinařství  na základě 
doporučení jednotlivých Zemských Mistrů či ostatních členů Řádu ať již v ČR nebo v 
zahraničí                                                                                                    

                                       
III. Průběh a výsledek 27. Shromáždění rytířů

                                                          k bodu I. programu :
byl nacvičen slavnostní pochod rytířů jak uvedeno výše přesunem formace rytřů z ulice K 
Venerii do Rytířského sálu na zámečku La Veneria , ozvučení zajistili rytíř Tumlíř Jr. a rytíř 
Lampl. 

                                                            k bodu II. programu :

Velmistr Řádu rytířů vína Eq.M., Eq.V. přednesl zprávu od posledního 26. Shromáždění, 
které se uskutečnilo v rakouské vinařské oblasti Wachau .a Krems. Jelikož nový Kancléř 
nevyhotovil zápis , uvádím pouze stručnou informaci. Zmíněnému Shromáždění předcházel 
ještě rytířem Šemberou skvěle připravené 25. Shromáždění na Slovensku na Malokarpatskej 
vínnej stezke.
Setkali jsme se také s rakouskými  Rytíři vína sv. Urbana z Vídně v klášterním vinařství  
Klosterneuburg a byla dojednána těsná spolupráce s těmito šlechtici vína ,název jejich 
rytířského vinařského řádu  koresponduje s názvem našeho řádu. Tento řád vznikl teprve 
nedávno odštěpením části členů nám známěho Europaeische Weinritterschaft z 
Eisenstadtu a setkali jsme s nimi na Svatomartinských slavnostech ve Valticích.

Na dnešním Shromáždění se znovu během rytířského vyvolávání představili již dříve 
schválení noví adepti na členství v Řádu  - familiáři Doc. MUDr. Libor Paša PhDr z Brna, 
MUDr. PhDr. Ivana Niangová z Hradce Králové,  Doc. PhDr. Bohumil Koukola CSc. z Ostravy 
a Tomáš Benda z Brna, kteří byli následně v zámecké kapli Vatického zámku pasováni na 
rytíře vína.
Pasovací ceremoniál provedl ing.Dr. Jaroslav Pospíšil CSc. , Zemský Mistr Královského 
řádu moravských rytířů sv.Rostislava a Kolumby ,  zastupující v ČŘ JKV Prince Michaela 
Alexandra Stewarta of Albany, Velmistra Královského řádu moravských rytířů, 
Novým rytířům vína byla předána Řádová šerpa, Velký řádový a malý rytířský kříž a rytířský 
dekret. Velmistr Řádu a všichni ostatní  jim přípitkem blahopřáli k získání dědičného 
rytířského titulu.



III  -  DISKUZE A RÚZNÉ

Na návrh Velmistra Řádu , který navrhl okamžité zapojení nových rytířů do činnosti Řádu, 
přijal rytíř Koukola úkol vyhotovování  ZÁPISŮ z pravidelných rytířských Shromáždění vč. 
jejich rozeslání a archivace, počínaje dnešním zápisem.
Paní Benadová předá rytíři Koukolovi přehled e-mailových adres stávajících rytířů a 
familářů, ev . další kontakty /telefony/.

Velmistr Řádu opětovně uvedl pro dosud “nevyzbrojené “ rytíře spojení na  weby 
spolupracujících firem , zajišťující součásti RYTÍŘSKÉ VÝSTROJE , u kterých si každý rytíř 
může chybějící součástky výstroje objednat .
U uvedených dodavatelů si lze dohodnout napřímo cenu a objednat  následující vybavení :

- ERB RYTÍŘE vč,heraldického popisu
- u p.Tovačovského,místopředsedy čs. Heraldické  společnosti 

tovacovsky@seznam.cz  nebo u našeho rytíře Jiřího Bílěho -  jlbily@volny.cz
     
 -  RYTÍŘSKÝ KŘÍŽ     
    klenotnická firma Opluštil - info@klenoty.oplustil.cz, tel.603 177 896 

-   firma Amazon dodá Tastevin with chain rytířskou misku - www.amazon,com
       /miska zmizela z českého trhu/.

      TABULKY A POPISKY NA FOTOGRAFIE V RYTÍŘSKÉM SÁLE, TABULKY NA BOXY 
-  Studio Archa, p.Drábek,Břeclav  -  www.studioarcha.centrum.cz,   tel.731 526 344 - 

popisné tabulky pod erby  a fotografie v Rytířském sále, atd.

RYTÍŘSKÝ PLÁŠŤ, RYTÍŘSKÁ ŠERPA, KRČNÍ VÁZAČKA NA KŘÍŽ, BARET 
RYTÍŘSKÁ ŠÁLA  
STUDIOJINAK ,  www.studiojinak  ,pí. Olejová , Břeclav

Velmistr Řádu dále informoval o stavu prací na RYTÍŘSKÉM ALMANACHU.
Obecná textová část vč. obrazové dokumentace - insignie,Stanovy Řádu /iniciativně 
opraveny rytířem Koukolou/ , znaky Řádu, výběr zápisů dokumentující činnost Řádu,
zakládací listiny,  atd. jsou připraveny pro tisk.
Bohužel celou akci velmi zdržují nepořádní rytíři, kteří doposud nedodali požadované 
podklady :
- slavnostní fotografii rytíře se šerpou
- osobní erb s heraldickým popisem 
- kopii rytířského dekretu 
- osobní fotografie, které si přejí zařadit do Almanachu, atd.

Pokud tyto osobní dokumenty nebudou dodány v nejbližší době k rukám rytíře Bohumila  
Koukoly  - bkoukola@seznam.cz v digitální formě, nebude možno rytíře do Almanachu 
zařadit.

                                                           RYTÍŘSKÁ HOSTINA
 
Skvělá RYTÍŘSKÁ HOSTINA, pořádaná nově pasovanými rytíři vína pro své rytířské kolegy 
a své hosty v Rytířském sále zámečku La Veneria , zajišťována restaurací Valtická rychta v 
hodnotě Kč 550.- /osoba  , je popsána v jídelním lístku /foie grass, couvert, svatomartinská 
husa s přílohami , desert lokše s povidly a mákem, svatomarinské víno, káva, atd./. Někteří 
rytíři se pochlubili lahvemi  vína ze svých boxů na  zámečku. 

mailto:tovacovsky@seznam.cz
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                                                               BOXY NA VÍNO
Novým rytířům byly přiděleny v 2.podzemí zámečku boxy na víno a klíče od vstupu do 
sklepa a archivu , jak jim zdarma přináleží dle Stanov. Je třeba, aby si své boxy označili 
cedulkou se svým jménem /ltabulky lze objednat např. u reklamní agentury Studio Archa/.

                          PŘEDBĚŽNÉ TERMÍNY RYTÍŘSKÝCH SHROMÁŽDĚNÍ V ROCE 2018

28.SHROMÁŽDĚNÍ rytířů vína sv. Urbana /jarní, výjezdní / se bude konat v termínu  
26,-29.4.2018 v Burgundsku při příležitosti pasování našeho rytíře Toma Lampla na 
burgundského Chevalier du Tastevin .
Tohoto slavného ceremoniálu , pořádaném francouzskými rytíři vína na zámku Vougeot 
poblíž Dijonu se může za náš Řád zůčastnit maximálně 9 našich rytířů  / Chevaliers řádu z 
České republiky / Tumlíř , Lampl a Železný /, kteří si mohou pozvat vžy jen 2 hosty + jejich 
maličkost. S ohledem na obrovský zájem o tuto akci od uchazečů z celého světa je počet 
účastníků striktně omezen .Le Confrérie des Chevalierd du Tastevin má 25.000 členů, 
hodovní sál na zámku Vougeot má pouze 500 míst.
Nic nám však nebrání si uspořádat naši vlastní slavnost na některém jiném zámečku či 
některém vinařství,  kterými je Burgundsko doslova poseto .  Podrobnosti viz naše webové
stránky , letecký zájezd do Francie pro nás zajišťuje CK Cestomilové t.zv. “na klíč”.

29.SHROMÁŽDĚNÍ  rytířů vína sv. Urbana se uskuteční v sídle Řádu na zámečku La 
Veneria ve Valticích na Jižní Moravě v termínu začátkem října 2018. 
Toto Shromáždění bude VOLEBNÍ. S ohledem na věk a zdravotní stav nynějšího 
Velmistra Řádu  rytíře Karla Tumlíře  sen., který již nyní podle ujednání z předešlých 
Shromáždění je často zastupován rytířem  Rudi Zeschem a rytířem Karlem Tumlířem Jr. za 
vydatné pomoci familiářky Řádu pí.Benadové. Z navržených kandidátů bude vybrán volbou 
NOVÝ VELMISTR ŘÁDU RYTÍŘŮ VÍNA SV.URBANA.
Každý ze stávajících rytířů má právo navrhnout jednoho kandidáts z řad členů Řádu a má 
jeden volební hlas. Ten kandidát, který obdrží největší počet hlasů se poté ujme vedení 
ŘÁDU jako Velmistr a bude mít právo si nově osobně vybrat své spolupracovníky   
Kancléře, Zemské Mistry a další úředníky řádu tak , jak jsou uvedeni ve Stanovách Řádu.
Návrhy lze již nyní průběžně podávat k rukám osvědčené familiářky Ivany Benadové 
ivanabenadová@tiscali.cz .

                                          NÁVŠTĚVA VINAŘSTVÍ  A HEURIGE V RAkOUSKU
Velmistr řádu vyzval všechny účastníky  ke zhodnocení této akce, předání připomínek a 
námětů a jejich zaslání k rukám webmistra rytíře Karle Tumlíře Jr.- 
karel.tum@gmail.com , který je umístí na náš web. Zaslaná hodnocení budou využity při 
přípravě dalších Rytířských shromáždění.

Ve Valticích a Falkensteinu  11.11.2017
zapsali rytíři Tumlíř st. a Koukola
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