Rytíři hradu Štramberk

SPOLEK Rytíři hradu Štramberk o. s.

Bystré 272
744 01 Trojanovice

Sdružení je právnickou osobou založenou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů
ve znění pozdějších předpisů a působí jako dobrovolné, neziskové, nezávislé a nepolitické
sdružení na území České republiky.
Bylo zaregistrováno 24. 9. 2010 a bylo mu přiděleno IČO 22854932.

Číslo účtu FIO Banka 2301256850/2010, na tento účet je možné zasílat dary apod.

Předseda sdružení: Tomáš Harabiš
Místopředseda sdružení: Jiří Večerek

Cíle sdružení jsou zejména následující:
1. Podpora rozvoje hradu Štramberk;
2. Ochrana, restaurování a rekonstrukce nemovitého, movitého a duchovního kulturního
dědictví;
3. Obhajoba a prosazování společných zájmů a oprávněných požadavků členů sdružení;
4. Napomáhání rozvoje nových poznatků a zvyšování odborné úrovně svých členů;
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Za účelem naplnění výše uvedených cílů sdružení podniká tyto aktivity:
1. Vykonává obecně prospěšnou činnost v oblastech ochrany památek, kulturních hodnot a
přírodních, informačních a lidských zdrojů na území areálu hradu Štramberk;
2. Nabývá do vlastnictví nemovitý a movitý majetek, s tímto majetkem hospodaří a
disponuje;
3. Vyvíjí poradenskou a informační činnost pro obce, veřejnost a zájmová sdružení;
4. Pořádá semináře, školení, přednášky, přehlídky, kurzy a konference;
5. Pořádá studijní cesty, stáže a ve spolupráci s CK také zájezdy;
6. Organizuje občanské nepolitické kampaně a petiční akce;
7. Věnuje se neziskové publikační a vydavatelské činnosti;
8. Účastní se jednání nebo řízení před orgány veřejné správy;
9. Spolupracuje se sdruženími, které mají obdobné cíle činnosti;
10. Usiluje o výměnu informací a zkušeností s jinými organizacemi, institucemi a jednotlivce
v ČR i v zahraničí;
11. Vyhledává sponzory, dárce a potencionální partnery v ČR i zahraničí;

Pro další informace a zájem o členství nás kontaktujte na emailu truba@valasske-kralovstvi.cz.

Těšíme se na Váš zájem!
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Historie rytířských řádů
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Rytířské řády vznikají koncem 11 . a během 12. století , především v souvislosti s křížovými
výpravami
do
Svaté země
. Řády se postupně staly významným vojenským faktorem křesťanských státečků, které v jejich
důsledku ve východním Středomoří vznikly.

Původní myšlenkou řádů byla sice péče o (nemocné) poutníky do Svaté země, postupně však
vstupovala do popředí jejich ozbrojená ochrana a zejména rozšiřování křesťanství (v
heraldických znacích těchto řádů se proto často objevuje kříž) a potírání
islámu
. Členové řádů tak spojovali tradiční mnišské přísliby (chudoba, cudnost, poslušnost) s
povinností boje proti nevěřícím, tj.
pohanům
. Další řády vznikly později na jejich působištích ve
Španělsku
a severovýchodní Evropě.

Postupem doby však jejich role jako vojenská síla proti Arabům a při šíření křesťanství
ustoupila do pozadí, řády se koncentrovaly na získání státní moci a hromadění majetku. To
vedlo ke konfliktům jak se Svatou stolicí, tak i se světskými panovníky, v některých případech
pak k zabavení jejich majetku a rozpuštění řádu.

Činnost řádů, které se dochovaly do dnešní doby, je výlučně dobročinného charakteru, i když
jejich vnitřní struktura často připomíná tradice středověku . V 19 . a 20. století pak vzniklo
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několik řádů, které se odvolávaly na tradici řádů středověkých. Většinou se jednalo o fiktivní
imitace.
PDF dokumenty ke stažení:
Registrace Rytíři hradu Štramberk o.s.

Stanovy občanského sdružení Rytíři hradu Štramberk o.s.
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