Zpráva o činnosti Historického spolku Liechtenstein v roce 2015
Historický spolek Liechtenstein v roce 2015 zorganizoval nebo svými návrhy inicioval řadu
krátkodobých a střednědobých projektů:

1. Přednášky
Tématu rodu Liechtensteinů byly věnovány dvě přednášky, které se konaly v prostorách Městské
knihovny v Praze na Mariánském náměstí. Zúčastnily se jich téměř dvě stovky posluchačů:



Lichtenštejnové a Lichtenštejnsko, Historie a současnost knížecího rodu, 25. ledna
Lichtenštejnské sbírky umění, 17. března

2. Liechtenstein Business Day na VŠE v Praze
HSL inicioval zorganizování prezentace Lichtenštejnska jako moderní země se špičkovým průmyslem a
službami. Pod záštitou prorektora VŠE v Praze se dne 29. dubna „Liechtenstein Business Day“.
Přednášejícími byli: Georg Sparber - rada velvyslanectví Lichtenštejnska, Josef Zeidler – generální
ředitel HILTI ČR a Petr Bohuslav – generální ředitel Hoval ČR.

3. Návštěva vládnoucího knížete v Opavě
Ve spolupráci se statutárním městem Opavou byla zorganizována dvoudenní návštěva Jeho Jasnosti
Hanse-Adama II. vládnoucího knížete z Liechtensteinu v tomto městě (18. – 19. května). Kromě
návštěvy magistrátu města a prohlídky jeho pamětihodností lichtenštejnský kníže pokřtil knihu Pavla
Juříka „Liechtensteinové, Historie a sídla knížecího rodu“. Křest se konal v prostorách kostela sv.
Václava za účasti několika set diváků, kteří knížete vřele přijali.
Další den kníže navštívil Zemské slezské muzeum v Opavě, které pomáhal zakládat jeho prastrýc kníže
Jan II. Dobrotivý. Kníže přijal pozvání ředitelky muzea na vernisáž výstavy o rodu Liechtensteinů, kterou
muzeum připravuje na rok 2017. Návštěva Opavy navázala přátelské vztahy mezi knížecím rodem a
městem a ty se v současné době dále rozvíjejí.

4. Publikační činnost
I v roce 2015 HSL zveřejňoval zajímavé informace o současném Lichtenštejnsku a českolichtenštejnských vztazích a o významných historických výročích. K tomuto účelu využíval internetové
stránky www.hs-liechtenstein.cz a zpravodaj „Česko-Lichtenštejnsko DNES“. Do konce roku 2015
překročil počet individuálních zobrazení internetových stránek 9.000 od jejich založení v roce 2011.
Počet návštěvníků stránek v posledních dvou letech stoupá o téměř 100% ročně.
Ve spolupráci s HSL byly v roce 2015 vydány dvě publikace:
Liechtensteinové v českých zemích, Pavel Juřík – k 70. narozeninám a 25. výročí vlády knížete HanseAdama II.

Liechtensteinové, Historie a sídla knížecího rodu, Pavel Juřík, Libri, 2015 – křest této knihy se konal
v Opavě. Prezentace této knihy v Praze proběhla dne 1. června v prostorách Ministerstva kultury ČR
(Nostický palác) za účasti náměstkyně ministra kultury JUDr. Kateřiny Kalistové, velvyslankyně
Lichtenštejnska v ČR J. J. Marie-Pii Kothbauer princezny Liechtenstein. Předmluvu ke knize napsal
ministr kultury Daniel Herman.

5. Vědecká práce
Marie Terezie vévodkyně Savojská
HSL se dlouhodobě snažil o iniciování podrobné analýzy života a díla Marie Terezie vévodkyně de
Savoy-Carignano, dcery knížete Jana Adama I. Vévodkyně patřila mezi největší mecenáše a donátory
své doby, která zanechala významné stopy na Černokostelecku a ve Vídni. V červnu 2015 bylo dosaženo
dohody s Ústavem dějin křesťanského umění při Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy
v Praze. Tým historiků, pod vedením prof. PhDr. Jiřího Kuthana, DrSc. a prof. PhDr. Jaroslava Čechury,
DrSc., tuto analýzu dokončí na přelomu let 2016 a 2017.

Josef Hardtmuth
Z podnětu HSL se Národní technické muzeum v Praze rozhodlo připomenout život a dílo geniálního
architekta (zejména Liechtensteinů), podnikatele a vynálezce Josefa Hardtmutha, jehož 200. výročí
úmrtí si připomínáme v roce 2016. NTM uspořádá mezinárodní vědeckou konferenci na toto téma,
která se bude konat na podzim 2016. HSL je spoluorganizátorem konference.
Od roku 2013 HSL opakovaně navrhoval vydat pamětní poštovní známku, připomínající výročí Josefa
Hardtmutha. Tento námět byl Ministerstvem průmyslu a obchodu v roce 2015 bohužel zamítnut.

Osudy právních zástupců rodu Liechtensteinů
Prakticky neznámou kapitolu česko-lichtenštejnských vztahů představují osudy právního zástupce rodu
Liechtensteinů JUDr. Emila Sobičky a prof. JUDr. Františka Weyra, autora dvou právních analýz, které
připravil na zadání Dr. Sobičky. Analýza jejich životních osudů byla zahájena členy HSL.

Vedle výše uvedených projektů HSL rozpracoval několik dalších zajímavých témat, jejichž výsledky
budou prezentovány v příštích letech. Mezi ně patří např. vydání časopisu Země světa, které bude zcela
věnováno Lichtenštejnsku (červen 2016).
Shrnu-li práci členů HSL v roce 2015, mohu s radostí konstatovat, že i tento rok patřil k velmi úspěšným,
a že se plně podařilo splnit úkoly, schválené členskou schůzí a naplnit obsah Stanov HSL.

V Praze dne 10. 4. 2016

Ing. Pavel Juřík
předseda

