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Zápis z 30. Shromáždění Královského řádu rytířů vína 

(dále KŘRV) sv. Urbana, 

konaného dne 25. května 2019 ve vinném sklepě grand Veneur, zámeček La Veneria, Valtice 

 
http://rad-rytiru-vina-sv-urbana.webnode.cz/ 

 
 

Účast: 30 osob (20 rytířů/rytířek vína, 6 familiářů/familiářek, 4 hosté a také jeden pes ze 

Slovenska)
1
 

Omluvili se (abecedně, bez titulů): rytíři vína Tomáš Benda, Milosch Fürst, Rudolf Pánek, Václav 

Petrásek, Jan Pirk, Milan Sepši, Josef Vyskočil, Rudi Zesch. Familiářky Ivana Benadová a Lidka 

Olejová.   

Program: 

1) Zahájení 30. Shromáždění KŘRV sv. Urbana, z.s. rytířským pozdravem „In vino 

veritas“. 

2) Rytířské vyvolávání. 

3) Představení a schvalování nových familiářů - adeptů rytířství. 

4) Schválení Stanov spolku KŘRV sv. Urbana, z.s. (podpisový stolek s prohlášeními). 

5) Volba a schválení členů statutárního orgánu - Rady KŘRV sv. Urbana, z.s. 

6) Rytířský Almanach (aktuální stav, schválení dalšího postupu, distribuce atd.). 

7) Financování spolku, plán hospodaření (výběr 50% čl. příspěvku). 

8) Stanovení termínu konání podzimního 31. Shromáždění KŘRV sv. Urbana, z.s. 

9) Příprava výjezdního 32. Shromáždění KŘRV sv. Urbana, z.s.  
10) Společný oběd v místní exkluzivní restauraci s názvem 1100 v samotném srdci 

Lednicko-valtického areálu ve Valticích.  

11) Vertikální degustace vinařství Ipsmiller, Schrattenberg, Rakousko. 

12)  Ukončení 30. Shromáždění KŘRV sv. Urbana, z.s. 

 

Zápis průběhu 30. Shromáždění KŘRV sv. Urbana, z.s. 

Ad. 1) Podle programu, rytířským zvoláním „In vino veritas“ zahájil Velmistr KŘRV 

sv. Urbana, z.s. Ing. Karel Tumlíř 30. Shromáždění KŘRV sv. Urbana, z.s. Slavnostním 

přípitkem přivítal všechny přítomné rytíře, familiáře i hosty (občerstvení i ochutnávku vína 

zajistili ve vinném sklepě grand Veneur rytíř Roman Zapletal a rytířka Zdenka Valů). 

 

                     
1
 K 25. 5. 2019 je v KŘRV sv. Urbana zaregistrováno celkem 50 osob (34 rytířů a rytířek vína, 8 čestných rytířů 

a rytířek vína, 8 familiářů a familiářek). 

http://rad-rytiru-vina-sv-urbana.webnode.cz/
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Ad. 2) Herold KŘRV sv. Urbana, z.s., Ing. Karel Hozík, Eq.V. moderoval rytířské 

představování a podle abecedního seznamu vyvolával přítomné rytíře a rytířky vína, familiáře 

i hosty, aby se krátce všem představili. 

Ad. 3) Všem přítomným se představilo 5 nových familiářů - adeptů rytířství. 

 Petr FANTA z Nahořan, okres Náchod, Královéhradecký kraj, Česko 

 Josef HRONOVSKÝ, Bohuslavice, okres Náchod, Královéhradecký kraj, Česko 

 Lenka HRONOVSKÁ, Náchod, Česká republika 

 MUDr. Ĺuboš NIKOLÉMY, Malé Uherce, okres Partizánske, Trenčiansky kraj, 

Slovensko 

 MUDr. Martin SCHEINER, Březenec, Jirkov, okres Chomutov, Ústecký kraj, Česko. 

Všichni jmenovaní byli schváleni a na nejbližší Investituře budou pasováni na rytíře vína 

sv. Urbana a přijati za řádné členy KŘRV sv. Urbana, z.s. 

Ad. 4) Všem řádným i čestným rytířům a rytířkám byly v dostatečném předstihu zaslány 

Stanovy KŘRV sv. Urbana, z.s, k případným korekcím. Upravené Stanovy byly vytištěny a 

na podpisovém stolku účastníci podepisovali souhlasné prohlášení o přijetí upravených 

Stanov řádu rytířů vína sv. Urbana. Předpokládá se, že před odesláním všech požadovaných 

příloh včetně Stanov k přeregistraci našeho spolku budou ve Stanovách provedeny jen drobné 

doplňky, podle požadavků příslušného ministerstva. 

Ad. 5) Do statutárního orgánu - Rady KŘRV sv. Urbana, z.s. byli navrženi a schváleni 

dvojctihodní rytíři: 

 Ing. Karel Tumlíř - velmistr KŘRV sv. Urbana, z.s. 

 doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc. - kancléř KŘRV sv. Urbana, z.s. 

 Ing. Karel Hozík - herold KŘRV sv. Urbana, z.s. 

 Ing. Vladimír Smutný - zemský mistr pro Čechy 

 Ing. Juraj Šembera - zemský mistr pro Slovensko 

Rada KŘRV sv. Urbana, z.s. se bude scházet 1x/rok (jinak dle aktuálních potřeb). 

Ad. 6) Kancléř KŘRV sv. Urbana, z.s. informoval přítomné o aktuálním stavu rytířského 

Almanachu. Na ukázku přivezl vytištěnou pracovní verzi Almanachu svázanou v kroužkové 

vazbě (formát A4). Vzhledem k tomu, že si rytířský Almanach až dosud objednalo malé 

množství osob, bylo rozhodnuto, že místo původního plánu bude publikace vydána a 

distribuována všem rytířům a familiářům v digitální verzi e-mailem v prohlížeči PDF. Tisk, 

vazbu, počet kopií si každý „zařídí“ dle své potřeby. Bylo dohodnuto, že v intervalu dvou 

nebo čtyř let bude vydávána informativní ročenka KŘRV sv. Urbana, z.s. zachycující jeho 

činnost ve sledovaném období. Za více jak rok a půl práce na tvorbě Almanachu byla 

navržena, schválena a kancléři Řádu vyplacena jednorázová finanční odměna. Tím byly další 

práce na Almanachu i činnost redakční rady Almanachu ukončeny. 

Ad. 7) Velmistr KŘRV sv. Urbana Ing. Karel Tumlíř krátce seznámil přítomné 

s financováním i plánem hospodaření na rok 2019 (byl všem již před časem rozeslán). 50% 

částku členského příspěvku (2500.-Kč) složenkou zaplatili rytíři Tumlířovi, Koukolovi a 

r. Vladimír Smutný. Hospodářka, rytířka Ludmila Honzková během jednání „vybírala“ cash 

uvedenou částku u přítomných účastníků (seznam osob, kteří platbu členského příspěvku na 

rok 2019 provedli „cash“ bude zaslán). Teprve po nové přeregistraci spolku KŘRV sv. 

Urbana, z.s. bude možné zřídit bankovní účet Řádu. 
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Ad. 8) 31. Shromáždění KŘRV sv. Urbana, z.s. spojené s pasováním nových adeptů 

rytířství se bude konat v sobotu dne 16. 11. 2019 v Rytířském sále na zámečku La Veneria ve 

Valticích od 10:00 hod. (aby se Sněmu rytířů vína mohli účastnit i vinaři, kteří musí na sv. 

Martina zajišťovat prodej i degustaci mladých Svatomartinských vín). Podrobnější informace 

o programu budou včas zaslány v Podzimním listu Velmistra KŘRV sv. Urbana, z.s.    

Ad. 9) 32. Shromáždění KŘRV sv. Urbana - výjezdní, se bude konat v únoru 2020. Zájezd 

k vinařům na Podkarpatské Rusi. Podrobnější informace se dozvíme na podzimním 

31. Shromáždění KŘRV sv. Urbana, z.s. ve Valticích dne 16. 11. 2019. 

Ad. 10) Po skončeném jednání ve vinném sklepě grand Veneur na zámečku La Veneria se 

všichni účastníci rytířského shromáždění přesunuli na společný oběd do místní exkluzivní 

restaurace s názvem 1100 v samotném srdci Lednicko-valtického areálu. Valtice 1100 je 

moravská srdečnost v moderním závoji a jak uvádějí majitelé tohoto zařízení - Jižní Morava, 

to nejsou pouze tradice. U nás v srdci Valtic najdete místo, kde si výborné víno podává ruku 

s neobyčejnou gastronomií (blíže viz.: https://valtice1100.cz). 

Ad 11) Po obědě účastníci 30. Shromáždění KŘRV sv. Urbana, z.s. odjeli svými automobily 

nebo větším autem pana Roberta Škalouda na řízenou vertikální degustaci do  vinařství 

Ipsmiller ve Schratenbergu (asi 2 km z Valtic). Vinařství Ipsmiller se úspěšně zabývá výrobou 

červených a bílých vín již osm generací. Řemeslný um a poznatky o tom, jak ze zdravých, 

zralých bobulí lisovat plná a harmonická vína, se u nich dědí z generace na generaci. Tento 

recept na kvalitu dodržují i dnes při výrobě vín s vlastním rukopisem, což jsme s příjemnými 

pocity i kvalitně provedenou řízenou degustaci řady bílých a červených vín různých ročníků 

zažili. 

Ad. 12) Po řízené degustaci bylo ve Schratenbergu 30. Shromáždění KŘRV sv. Urbana, z.s. 

zakončeno. Po návratu do Valtic někteří účastníci poseděli u skleničky skvělých valtických 

vín a vychutnávali si kouzlo moravských písní za zvuku cimbálu ve vinařství Château   

Valtice - „Stodola“. 

 

 

  

Zapsal: doc. PhDr.Bohumil Koukola, CSc., Eq.V. 

    Kancléř KŘRV sv. Urbana, z.s. 

e-mail: bkoukola@seznam.cz 

mobil: +420 777 675 760 

 

 

 

 

Ve Valticích dne 25. 5. 2019 
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Z jednání 30. Shromáždění KŘRV sv. Urbana, z.s. ve vinném sklepě grand Veneur,  

na zámečku La Veneria, Valtice 25. 5. 2019 

 

 
 

Společné foto po kvalitní řízené vertikální degustaci 

ve vinařství Ipsmiller ve Schratenbergu  


