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POZVÁNKA 

na jarní 34. shromáždění ŘRV sv. Urbana, z.s., které se bude konat dne 22. 5. 2021 

v 10:00 hod. ve Valticích na zámečku La Veneria,  

buď v prostorách Rytířského sálu, nebo zahrady
1
 

 

Svolavatel: Výbor - statutární orgán ŘRV sv. Urbana, z.s. 

 

Dvojctihodní a ctihodní rytíři a rytířky vína, vážení familiáři, 

přestože coronavirová pandemie dosud neskončila, zasíláme Vám pozvánku k účasti na 

34. jarní shromáždění našeho řádu, které se bude konat v Rytířském sále nebo na zahradě na 

zámečku La Veneria ve Valticích v sobotu dne 22. 5. 2021 od 10:00 hod. tak, aby byly 

naplněny aktuální protiepidemické podmínky a nařízení vlády. 

 

Program  
10:00 hod. 

1. Zahájení (přivítání a rytířské pozdravení všech přítomných navzájem) - kancléř 

2. Odhalení sochy patrona ŘRV sv. Urbana v Rytířském sále - fam. Ivana Benadová 

3. Minuta ticha k uctění památky za zemřelé rytíře - kancléř 

 Velmistra a zakladatele ŘRV sv. Urbana, dipl. Ing. Karla Tumlíře, sen., 

Eq.M., Eq.V., Chevaliera du Tastevin, 6. Barona z Tumlířů, rytíře z Borče, 

Freiherra von Wostery, komandéra Gardy St. German, etc.et etc.  

(* 15. 5. 1942 - †22. 12. 2019) 

 Ing. Vladimíra Smutného, Eq.V., zakládajícího člena ŘRV sv. Urbana, člena 

Rady řádu, dlouhodobého Zemského mistra pro Čechy, someliéra a 

degustátora.  

                                                             
1
 Tak aby byly naplněny aktuální protiepidemické podmínky a nařízení vlády. O event. změnách a nařízeních 

  Vás budeme včas informovat (ještě nevíme, jaké bude v uvedeném čase omezení a „rozvolnění“). 

  Dress code - rytířský plášť a/nebo šerpa s velkou řádovou hvězdou, velký a/nebo malý rytířský kříž . 

 

 

 



2 
 

(* 17. 12. 1946 - †22. 3. 2020) 

 Ing. Karla Hozíka, zakládajícího člena řádu, herolda, předsedy statutárního 

orgánu i Rady řádu rytířů vína sv. Urbana. 

(* 12. 1. 1956 - †8. 12. 2020) 

 Štefana Ševčíka, Eq.V., který v produktivním věku zemřel na infekci 

způsobenou koronavirem Covid-19 

(* 19. 2. 1970 - †12. 2. 2021)                                              Čest jejich památce! 

 

4.   Pracovní jednání 34. shromáždění ŘRV sv. Urbana, z.s. (moderuje kancléř) 

a) Rytířské vyvolávání, krátké představení se a ověření listiny přítomných (Martin Scheiner) 

b) Seznámení a schválení navrženého programu, volba 2 skurátorů (manž. Beckovi, Eq.V.). 

c) Zpráva statutárního orgánu ŘRV sv. Urbana, z.s. o činnosti řádu od posledního 

31. Rytířského shromáždění konaného dne 15. 11. 2019 (kancléř) 

d) Zpráva kancléře o jednání Výboru a Rady ŘRV sv. Urbana, z.s., ze dne 21. 5. 2021 

a návrhy ke schválení: 

 Schválení nových zájemců o přijetí do ŘRV sv. Urbana, z.s. 

 Doplnění a schválení nového člena statutárního orgánu i stávajících členů 

Rady ŘRV sv. Urbana, z.s. na období 2021-2026 (vpis do Spolkového rejstříku u KS 

v Brně zajistí kancléř řádu). 

 Návrh a schválení úředníků a funkcionářů ŘRV sv. Urbana, z.s. na funkční 

období 2021-2026 

 Kontrola platby členského příspěvku na rok 2021 (viz příloha -  Předpis pro platbu 

členského příspěvku na rok 2021) 

e) Zpráva o hospodaření a financích ŘRV sv. Urbana (hospodářka řádu Ludmila Honzková, 

Eq.V.) 

f) Předání publikace Almanach ((hospodářka řádu Ludmila Honzková, Eq.V.) 

 

5. Podzimní 35. shromáždění ŘRV sv. Urbana, z.s. plánujeme na 20. 11. 2021 na zámečku 

La Veneria ve Valticích (Po slavnostním obědě bude společný odjezd objednaným autobusem do Bavor na 

řízenou degustaci vybraných vín ve vinařství Bican). 

6. Různé 

7. Zakončení pracovního jednání 

 

13:00 hod.  

Oběd v Rytířském sále nebo na zahradě 

(zajišťuje cateringová společnost - odp. Ludmila Honzková, Eq.V., Ing. Zdenka Valů, Eq.V., přípitek Vinařství 

Zapletal) - oběd a pohoštění bude rytířům a rytířkám ŘRV sv. Urbana, z.s. uhrazen z přebytku financí 

z minulého roku (familáři a doprovodné osoby zaplatí na místě hotově hospodářce Ludmile Honzkové, Eq.V.).  

Po obědě a oficiálním ukončení 34. Shromáždění ŘRV sv. Urbana bude dále možnost přátelského posezení a 

ochutnávce vín od vybraných vinařů (zajišťuje vinařství Roman Zapletal, Eq.V. a Ing. Zdeňka Valů, Eq.V.). 

 

IN VINO VERITAS! 

 

                                                                                                                  Za statutární orgán ŘRV sv. Urbana, z.s 

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

                                                                                                     kancléř řádu 


