
                                                                                               

             PODZIMNÍ LIST VELMISTRA 
   zámeček La Veneria , Valtice, 18.října 2018  

Dvojctihodní a Ctihodní rytíři vína sv. Urbana , milí Familiáři Řádu, 
letošní vinařský rok překvapil nejen kvalitou sklízených vín, ale také tím, že letošní 
vinobraní bylo zahájeno /a prakticky i ukončeno/ o měsíc dříve než bývá zvykem. 
Naše dvoudenní setkání se koná v Rytířském sále zámečku La Veneria  
        10.listopadu 2018 /sobota/ a 11.listopadu 2018 /neděle/. 
Dvoudení Shromáždění si vynucuje nejen bohatost rytířského programu ale i nárúst 
počtu familiářú Řádu, kteří na tomto setkání budou pasováni na rytíře vína . 
Navíc je nutno upravit prúběh pasoacího ceremoniálu vzhledem k úmrtí Jaroslava 
Pospíšila Eq.M., Eq.V. , který pravidelně pasoval naše nové rytíře a také je třeba 
konečně projednat a uzavřít řadu dosud odkládaných agend Řádu /viz dále/. 

Pasováni budou : f. ing.Pavel BECK,  f. Alena BECKOVÁ,   f. PhDr.Mgr.Jana 
KOUKOLOVÁ  PETROVÁ, f. ŠEVČÍK Štefan, f. ing.VALÁŠEK Adolf, f. ing.VALÚ 
Zdenka, f. ZAPLETAL Roman, f. HONZKOVÁ Ludmila , /f. HOZÍKOVÁ Iva /. 
Uvedení familiáři jsou většinou dlouholetými příznivci Řádu a představí se všem 
účastníkúm Shromáždění při obvyklém RYTÍŘSKÉM VYVOLÁVÁNÍ.  
Také se nám představí další zájemce o vinařský šlechtický titul p. J. HUTYRA a další. 

                    
                      PROGRAM 29. RYTÍŘSKÉHO SHROMÁŽDĚNÍ  
           započne jako obvykle v sobotu 10.listopadu 2018 v 10,00 hod.  
        a oficiálně bude ukončen v neděli 11.listopadu 2018 odpoledne: 
                                     
                                     PASOVACÍ DEN /sobota/ 
10,00 hod. SLAVNOSTNÍ POCHOD RYTÍŘÚ             zaj. Herold a Tumlíř jr 
10,30 hod. ZAHÁJENÍ 29.SHROMÁŽDĚNÍ RYTÍŘÚ VÍNA sv.Urbana 
rytířským zvoláním IN VINO VERITAS                         Velmistr Řádu a všichni účastníci 
10,35 hod. RYTÍŘSKÉ VYVOLÁVÁNÍ vč. představení  nových adeptú rytířství  
                                                                                                    zajišťuje Herold a Tumlíř jr 
13,00 hod.       RYTÍŘSKÁ HOSTINA        na hostinu zvou budoucí noví rytíři 
                                                                                                                        
14,30  hod.                PASOVACÍ CEREMONIÁL      
              - nástup adeptú rytířství před Velmistrem                       zajišťuje Herold Řádu 
              - rytířský slib jednotlivých familiářú        text slibu postupně předčítá Kancléř 
              - pasování na rytíře vína          zaj Kancléř /meč/,Justiciár/evidence ,Velmistr  

17,00 hod  DEGUSTACE VÍN VOLAŘÍK MIKULOV/zaj.r. Lampl,Benadová/ 

Ing. Karel Tumlíř,  
Velmistr Řádu Rytířů Vína sv. Urbana



                                                                                               

                                                       ŘÁDOVÝ DEN /neděle/ 
10,00 hod. RYTÍŘSKÝ POZDRAV IN VINO VERITAS.      Velmistr , všichni 

10,10 hod. PŘEDNES VELMISTRA ŘÁDU               za období od jara 2018 

10,20 hod.  RYTÍŘSKÝ ALMANACH     r.Koukola,r.Benda,Velmistr, pí.Olejová  

12,00 hod.  ŘÁDOVÉ FUNKCE A JEJICH OBSAZENÍ NA ROK 2019 
                                                                           Velmistr,Kancléř,všichni rytíři 
13,30 hod.  STANOVY SPOLKU RYTÍŘÚ VÍNA,finance   všichni ,Kancléř  
  
Pozn.: během programu bude servírováno malé pohoštění         

14,00 hod.  Rúzné  a ukončení 29.Shromáždění                      všichni 

příloha :       -text Rytířského slibu 
                     -webové stránky Řádu : www.radrytiruvina.com 

                                                                        



                                                                                               
                               

                                 


