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Historie Bratrstva rytířů
vinného hroznu
Jak ji sepsal Jiřík, Svobodný pán
z Henefeldu a z Pessneggrů,
Velmistr řádu Rytířů vinného hroznu,
Dne 22.11.2003 svolal Velmistr řádu
Velkou radu a bylo založeno Bratrstvo
rytířů vinného hroznu! Dvanáctičlenný
team se po šestihodinovém úsilí dohodl na
pravidlech a statutu tohoto společenství,
s charakterem spolku.
Seznam dvanácti zakládajících členů:
Čížková, Friesenhengstová, Hladíková, Hofreiter, Hrudková, Chmelíková, Nettwall,
Nuttall, Stárek, Tretera, Záklasník, Záklasníková,
Zakládající listina (Trust instrument)
Tituly Bratrstva: (Titles of Knighthood) Stupně ocenění za práci udělanou na poli vzdělání a
poznání vína, udělované jmenováním Velmistra řádu. Rada řádu může udělit své vlastní
tituly a pocty dalším osobám, které vykonávají službu Bratrstvu, révě a druhům vín.
 Rytíř nebo Paní: Bude osoba, která demonstrovala vinnou znalost, má podíl na osvětě
vína a zúčastňuje se akcí Bratrstva.
 Hlavní rytíř nebo Hlavní paní: Bude osoba, která demonstrovala nadprůměrnou vinnou
znalost, lásku k vínu a hluboký zájem o další rozvoj poznání vína.
 Nejvyšší rytíř nebo Nejvyšší paní: Bude osoba, která udělala význačný příspěvek
k Bratrstvu, révě a druhům vín.
 Komtur: Bude osoba, která byla jmenována Velmistrem řádu do Velké rady.
Závazky Rytířů, Paní: Jsou povinni: Zúčastnit se, všech výročních shromáždění Bratrstva,
zdržovat se opilosti, podřizovat se Velmistrovi řádu a výsadní listině Bratrstva,
pokračovat ve znalostech vína a poslouchat Velkou radu.
Práva a výhody Rytířů, Paní: Rytíři a Paní budou v při svém jmenování pozváni na recepci a
formálně uvedeni do Řádu bratrstva. Přijmou insignie a diplom Bratrstva, dokládající jejich
znalosti. Od teď mohou navrhovat osoby pro členství, používat symboly a diplom Bratrstva.
Nesmějí používat odznaky Bratrstva pro mrzký zisk nebo osobní slávu.
Kdo se může připojit k Bratrstvu: Muži i ženy od 18 let se mohou stát Rytíři nebo Paní
Bratrstva. Kandidát musí být nominován Rytířem nebo Paní, mít poznání révy a druhů vín a
prokázat to předepsanou zkouškou. Musí být schválený pro povýšení do Bratrstva rytířů
vinného hroznu, Velmistrem řádu a Velkou radou.

Programová náplň - Mission Statement
BRVH je nevýdělečné společenství milovníků a
přátel vína, kteří se věnují rozšíření vzdělání a
poznávání vína. Jeho členem může být každý,
kdo se chce o víně dozvědět víc. Chceme se
zabývat ochutnáváním vína, cestováním do
vinných regionů a vzděláváním v oblasti hlavně
našich vín a podporovat úsilí těch, co se o víně
chtějí dozvědět víc. Členové každý rok mohou
složit zkoušku ze svých znalostí a získat
příslušný titul a osvědčení.
Velká rada (Big Board Supervisory) Je složená z
Velmistra řádu, odborné komise (Expert Commission), která zabezpečuje zkušební
testy pro nové členy, zástupce pro kontakt s veřejností a s podobnými
společnostmi u nás i v cizině (Public Relations) a člena pro Hospodářské vztahy
(Economic relations), její členové musí mít vyšší titul než základní.
Rada řádu může se souhlasem Velmistra řádu udělit svá vlastní privilegia dalším
osobám, které vykonávají službu bratrství, révě a druhům vín.
Zasedání BRVH (Session Plenary) se schází pravidelně nepravidelně. Pravidelné
jsou poze výroční zasedání spojené s předáním nových certifikátů, vždy třetí
(čtvrtou) sobotu v listopadu nebo v den výročí založení.
Listiny BRVH (Title Deed) Zakládající listina (Trust Instrument), Programová
náplň (Mission Statement), Certifikáty (Majesty Certificate Attestata), Suplika
(supplication). Glejt.
V souladu se zákony České republiky má každý člen Řádu právo užívat svůj osobní znak,
který v druhé půli zobrazuje význačné vlastnosti svého nositele, tak jak si je nový Rytíř či
Paní sám zvolí. /erb/. Znak a predikát schvaluje Velmistr řádu.
Zánik členství.
Členství v Řádu rytířů vína zaniká:
a/ písemným nebo ústním sdělením o vystoupení z Řádu
b/ rozhodnutím Shromáždění rytířů vína o vyloučení z Řádu ,a to zejména pro úmyslný
trestný čin k nepodmíněnému odnětí svobody nebo proto, že člen Řádu jednal v rozpory s
cíli Řádu.
nezaniká: a/ úmrtím, b/ nečinností (pasivitou)
Erb Nettwall

Erb Pessnegr

Erb Eq.V.

Historické okamžiky a milníky
L.P. 2003
Dne 22.11.2003 svolal Velmistr řádu Velkou radu a bylo
založeno Bratrstvo rytířů vinného hroznu!
Druhé zasedání se uskutečnilo v sobotu 20.12.2003
Dalším historickým milníkem byl den 14.1.2006, kdy složil
předepsanou zkoušku třetí člen Bratrstva Jan, takže Velká rada
byla tímto ustanovena. Byl zaveden nový titul Komtur! Byl představen nový erb a tituly.
Knight Commander – Chevalier Commandeur - Eques Commendator – rytíř komtur
Dame Commander – Dame Commandeur - Domina Commendatrix – dáma komtur
Vznik a statut Velké rady
Velká rada (Big Board Supervisory) a její činnost
1. Schůzka každý čtvrt rok
2. Navrhovat činnost (akce) a zadávat její plnění.
3. Navrhovat a řešit technické záležitosti spojené s činností, výběr místa zasedání.
4. Navrhovat procedurální věci. /pasování, vyloučení , ocenění atd./
5. Vytvořit program výročního zasedání.
6. Vytváří a spravuje finanční prostředky
Doplněk k Mission statement
VR je složená z Velmistra řádu a odborné komise (expert commission), která zabezpečuje
zkušební testy pro nové členy, zástupce pro kontakt s podobnými společnostmi v cizině( ) a
zástupce pro kontakt s veřejností (public relations) a člena Economic relations
(Hospodářské vztahy). Její členové musí mít vyšší titul než základní. Navrhuje změny
statutu Bratrstva.
Velká rada může udělit své vlastní tituly a pocty dalším osobám, které vykonávají službu
bratrství, révě a druhům vín. Koordinuje a řídí činnost Bratrstva .
Pasování na Rytíře řádu
Při tomto slavnostním aktu byl pasovanému dán rytířský meč, ostruhy a pás (proto se říká
pasovat na rytíře) a zavázal se svému pánu slibem. Desatero středověkých rytířských
ctností: čest, věrnost, víra, naděje, láska, milosrdenství, statečnost, spravedlnost, moudrost
a umírněnost.
Pasování a ceremoniál investitury:
Ve slavnostním úboru poklekne budoucí Rytíř vína na levé koleno před Velmistrem řádu
a ten jej symbolicky uhodí pasovacím mečem na obě ramena při pronášení pasovací formule :
„Pasuji Tě na Rytíře vína! Nechť tě jeho poznání ochraňuje, pomáhá a vede Tvé kroky!“
Nově pasovaný Rytíř vína odpoví Řádovým slibem :

„Slibuji Vám Velmistře i Vám, ctihodní Rytíři vína, že
budu respektovat tradiční ctnosti rytířů a vinařské
tradice, jak nám je zachovali naši předkové. Svůj život i
činy podřídím vznešeným cílům našeho Řádu a budu
usilovat o jejich naplnění."
Insignie Rytířů vinného hroznu
Pro různé příležitosti, různé insignie
Pasovací meč, dar Rytíře Jana, Velká pečeť, malá pečeť,
Erb v různých provedeních, Osobní znak jednotlivců.
Písemnosti
Jmenovací dekret-Certifikát, Erbovní list-Attestáta, Suplika. Glejt.

Znaky
Původní erb

Původní pečeť

Současný erb BRVH

Současná pečeť BRVH

Erb Nettwall

Součástí Erbovního listu – Attestáta Je tento znak s erbem

Jak je sepsal Jiřík, Velmistr řádu
Svobodný pán z Henefeldu a Pessneggrů
L.P. 2021, měsíce prvního, dne sedmého

Nettwall

