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VERNISÁŽ VÝSTAVY: 380 LET KNÍŽECTVÍ LICHTENŠTEJN V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ
Moravský Krumlov 1. listopadu 2013: Městské muzeum v
Moravském Krumlově, ve spolupráci s NPÚ v Brně, MZA v
Brně, Historickým spolkem Liechtenstein a dalšími, zahájilo
výstavu mapující tři století působení rodu Liechtensteinů v
Moravském Krumlově (1622-1908). Výstava také připomíná
zajímavé výročí - 380 let od založení titulárního říšského
knížectví Lichtenstain, které tvořila panství Moravský
Krumlov a Uherský Ostroh. Toto knížectví vzniklo o 86 let
dříve, než dosud trvající říšské knížectví Liechtenstein na
horním toku Rýna.

Libreto výstavy připravil PhDr. Marek Vařeka, PhD.,
kurátorkou výstavy byla Mgr. Hana Prymusová. Oběma se
podařilo zajistit zajímavou kolekci obrazů, chladných zbraní,
erbů, mincí, nábytku pocházejícího z moravskokrumlovského zámku a také tři zajímavé unikáty: rodovou relikvii zakrvácenou uniformu a košili polního podmaršála Mořice z
Liechtensteinu (1775-1819), nejstarší obraz města a zámku
ze 17. století a originální pečetidlo města "Liechtenstain" z
poloviny 17. století.

Slavnostní zahájení výstavy o Liechtensteinech a knížectví "Liechtenstain" v Moravském Krumlově 1. listopadu 2013
(předseda Historického spolku Liechtenstein, o. s. Ing. Pavel Juřík, autor libreta výstavy PhDr. Marek Vařeka PhD., starosta
města Mgr. Tomáš Třetina, kurátorka výstavy Mgr. Hana Prymusová, v doprovodu čestné jednotky brněnských ostrostřelců).
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Knížecí dům na náměstí v Moravském Krumlově je sídlem městského muzea. • Při zahájení výstavy vzdala jednotka
ostrostřelců z Brna čest vojákům a vojevůdcům pocházejícím z moravsko-krumlovské sekundogenitury knížecího rodu
Liechtensteinů.

Fotografie zakrvácené uniformy a košile podmaršála Mořice z Liechtensteinu z bitvy u Slavkova (1805), kde byl zraněn.
Zúčastnil se i dalších význaných bitev v době napoleonských válek.
Výstava určitě stojí za návštěvu, protože přináší mnoho zajímavých informací a unikátních exemplářů. Vernisáže se zúčastnilo asi
pět desítek hostů, a protože z moravsko-krumlovské sekundogenitury Liechtensteinů pocházelo mnoho významných vojevůdců a
důstojníků, jejich památce vzdala čest jednotka ostrostřelců z Brna, v historických uniformách s praporem. Návštěvníci si mohou
zakoupit obsáhlý česko-anglický katalog výstavy. Výstava se koná v Muzeu města Moravský Krumlov do 31. 3. 2014, otevřeno je
každý den:
- pondělí až pátek:
- sobota:
- neděle:

8.00-11.00,
9.00-12.00
14.00-16.00

12.00-15.30
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DYNAMIKA EVROPSKÉ INTEGRACE A PERSPEKTIVY LICHTENŠTEJNSKA
Praha 2. října 2013: Lichtenštejnské knížectví, ve spolupráci
s Ústavem mezinárodních vztahů, zorganizovalo přednášku
profesora Jacquese Pelkmanse, která se konala v
Zrcadlovém sále Černínského paláce v Praze. Profesor
Pelkmans prezentoval výsledky studie "The EEA Review and

Liechtenstein´s Integration Strategy", která analyzovala
integraci Lichtenštejnska v rámci zemí ESVO (Island,
Lichtenštejnsko, Norsko) a jeho další perspektivy.
Lichtenštejnsko je členem Evropského sdružení volného
obchodu od roku 1994.

Velvyslankyně Lichtenštejnska v ČR J. J. Marie-Pia Kothbauer princezna Liechtenstein, moderátor Matt Braun, prof. Jacques
Pelkmans a vrchní ředitel Ministerstva zahraničních věcí České republiky Jaroslav Kurfürst
V diskusi vystoupila velvyslankyně Lichtenštejnska v České
republice J. J. Marie-Pia Kothbauer princezna Liechtenstein,
vrchní ředitel Ministerstva zahraničních věcí ČR Jaroslav
Kurfürst, velvyslanec Lichtenštejnska v EU Kurt Jäger a
velvyslanci Norska a Švýcarska v České republice. Před členy
ESVO a Švýcarskem, i před EU samotnou, stojí řada výzev.

zastřešují bilaterální a multiraterální smlouvy? Vstoupí
Švýcarsko do EVO nebo do EU? Vstoupí-li do Švýcarsko do
EU, bude ho Lichtenštejnsko následovat? Jaký dopad na
ESVO může mít případné členství Turecka v ESVO nebo EU.
Toto jsou některé ze zajímavých otázek, které zazněly na
konferenci, které se zúčastnili tři desítky hostů.

Jak bude postupovat integrace těchto zemí s EU? Vstoupí
Švýcarsko do ESVO nebo EU, když dosud její vztahy s EU

Analýzu profesora J. Pelkmanse a P. Böhlera je možné
stáhnout z internetu na: www.ceps.be/node/7839

PTALI JSTE SE: Jaké je hospodářství Lichtenštejnska?
Dotazy na hospodářstí Lichteštejnska patří k nejčastějším. Proto k tomuto vydání zpravodaje Česko-Lichtenštejnsko DNES
přikládáme zvláštní ekonomickou přílohu.
Prameny a fotografie: Pavel Juřík,
Zpravodaj Česko-Lichtenštejnsko DNES, redakce: Pavel Juřík,
e-mail:jurikp@email.cz
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Pohled na Karlův most, Malou stranu a Pražský hrad ze Staroměstské mostecké věže, vlevo na břehu řeky Vltavy je bývalý Liechtensteinský
palác (fotografie: Pavel Juřík)
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