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2. 1. 2015  

 

Zpráva předsedy o činnosti HSL za období 2010-2014 

 

 

Vážené kolegyně a kolegové, 

přestože je Historický spolek Liechtenstein, o. s. (HSL) dobrovolnou organizací lidí, 

kteří se zajímají o historii a odkaz rodu Liechtensteinů na území České republiky, ale 

i mimo ni, dosáhl za necelé tři roky své existence významných úspěchů.  

Poctivá práce členů spolku a spolupráce s orgány místní a regionální samosprávy, 

Národním památkovým ústavem České republiky, muzejními institucemi, 

univerzitami, i jednotlivci, přinesla celou řadu zajímavých a užitečných akcí, které 

ocenila nejen laická a odborná veřejnost v České republice, ale také členové rodu 

Liechtensteinů. Důležité je připomenout, že tyto akce členové HSL dělají nezištně 

nebo za cenu režijních nákladů, tedy pro obce, města a další instituce velmi levně. 

Děkuji Vám všem za dosavadní spolupráci na plnění cílů HSL, dle jeho stanov a těším 

se na další spolupráci. 

 

 

S úctou 

Ing. Pavel Juřík 

předseda 
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Rok 2010 

 

Rok 2010 byl prvním rokem činnosti Historického spolku Liechtenstein. Přesto se mu 

podařilo v krátkém čase zorganizovat řadu akcí, které přispěly k prezentaci výsledků 

vědeckého bádání (mezinárodní konference historiků v Olomouci – viz dále) a 

korektních informací o rodu Liechtensteinů a Knížectví Lichtenštejn v českých 

médiích. 

Odbornost členů HSL potvrzuje skutečnost, že náš člen PhDr. Marek Vařeka Ph.D. 

byl v roce 2010 jmenován Ministerstvem zahraničních věcí České republiky členem 

české části společné česko – lichtenštejnské komise historiků. 

HSL se podařilo navázat spolupráci s Jihomoravským krajem a Olomouckým krajem, 

Univerzitou v Ostravě, Arcibiskupstvím olomouckým, Liechtenstein Museum ve Vídni 

a s velvyslanectvím Knížectví Lichtenštejn v Rakouské republice. Kontakt byl navázán 

i s knížecí rodinou Liechtensteinů.  

Hlavní odbornou akcí HSL v roce 2010 byla organizace mezinárodní konference 

historiků „Knížecí rod Liechtensteinů v zemích Koruny české“, která se konala 

ve dnech 23. – 26. listopadu 2010 v Olomouci. Zúčastnilo se jí sedm desítek delegátů 

ze šesti evropských zemí. První konference o rodu Liechtensteinů v Evropě se konala 

pod záštitou J. J. Hanse-Adama II., vládnoucího knížete z Liechtensteinu, Mons. Jana 

Graubnera, arcibiskupa olomouckého a primase moravského, a Mons. Josefa 

Hrdličky, pomocného biskupa olomouckého a titulárního biskupa thunudrumského. 

Kníže Hans-Adam II. konferenci zahájil a zúčastnil se celého jejího průběhu, společně 

se svými bratranci princi Wolfgangem z Liechtensteinu a Emmeramem 

z Liechtensteinu. 

Konference přinesla mnoho nových poznatků z historie knížecího rodu, přičemž 

podstatné objevy a informace přinesli nejen odborníci ze zahraničí, ale také z České 

republiky. Celkem bylo prezentováno 43 přednášek a posterů. Jedním z důležitých 

příspěvků konference k dalšímu bádání, bylo navázání kontaktů mezi historiky a 

archiváři z různých zemí. Začátkem roku 2012 bude vydán sborník všech příspěvků, 

a to v jazyce českém a německém, který ještě více zpřístupní nové vědecké poznatky 

a odborné prameny a literaturu. 

V rámci soukromé návštěvy Jeho Jasnosti Hanse-Adama II. v České republice (22.–

26. 11. 2011), se kníže zúčastnil, kromě samotné konference, také dalších akcí. Dne 

22. 11. přijal pozvání na slavnostní oběd pořádaný děkanem Filozofické fakulty 

Univerzity v Ostravě Prof. Alešem Zářickým, kterého se zúčastnil také náměstek 

hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Radovan Rašťák, primátor statutárního města 

Olomouc Martin Novotný a zástupci Historického spolku Liechtenstein. 

Dne 22. 11. odpoledne byli kníže a oba princové, přivítáni na hradě Šternberk u 

Olomouce kastelánkou hradu Helenou Gottwaldovou, zástupci NPÚ v Olomouci a 

starostou města Šternberk. Po prohlídce hradu a výstavy „Dominia Liechtensteinů 

na střední Moravě“ se v rytířském sále konalo vystoupení pěveckého sboru. Poté 
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kníže Hans-Adam II. poskytl obsáhlý rozhovor deníku MF Dnes. Následující den 23. 

11. se zúčastnil oběda v Arcibiskupském paláci, který uspořádal na jeho počest Mons. 

Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a primas moravský. Dne 26. 11. kníže Hans-

Adam II. poprvé navštívil zámek Velké Losiny, kde do roku 1938 žil jeho otec kníže 

František Josef II. Tisk o mezinárodní konferenci, účasti knížete a o odkazu rodu 

Liechtensteinů podrobně informoval. 

 

    

22. 11.: slavnostní oběd v Olomouci.        22. 11.: návštěva hradu Šternberk. 

 

    

23. 11.:  zahájení mezinárodní konference   Dne 26. 11. kníže navštívil zámek Velké 

J. J. knížetem Hansem–Adamem II.        Losiny. 
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Pozvánka na mezinárodní konferenci historiků v Olomouci. 
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V roce 2010 bylo ve spolupráci s HSL vydáno několik publikací (nakl. Libri): 

 Marek Vařeka, Lichtenštejnsko, v edici Stručná historie států  

 Ondřej Horák, Liechtensteinové mezi konfiskací a vyvlastněním 

 

     

 

 

Rok 2011 

 

Vydání a křest knihy „Stát ve třetím tisíciletí“  

HSL zajistil překlad a české vydání knihy „Stát ve třetím tisíciletí“, jejímž autorem je 

lichtenštejnský kníže Hans-Adam II. Ve spolupráci s Czech Top 100 knihu vydalo 

nakladatelství Grada. Křest knihy se konal 5. dubna 2011 na výročním zasedání 

Czech Top 100 v Obecním domě za účasti autora a velvyslankyně Lichtenštejnska 

v ČR J. J. Marie-Pii Kothbauer princezny Liechtenstein. 

Lichtenštejnský kníže poté o svých myšlenkách a návrzích na reformy státu 

diskutoval se studenty Univerzity Karlovy v Praze. Poté odjel do Brna, kde se setkal 

s hejtmanem Jihomoravského kraje a dalšími zástupci regionu. Následující den o své 

knize diskutoval se studenty Masarykovy univerzity v Brně. MU knížeti Hansi-

Adamovi II. udělila Velkou zlatou medaili MU za jeho osobní přínos pro zlepšení 

česko-lichtenštejnských vztahů. 
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Obálka knihy a její křest na výročním zasedání Czech Top 100 v Praze 

 

   

Fotografie z diskuse autora se studenty Univerzity Karlovy v Praze a z předání 

Velké zlaté medaile Masarykovy univerzity v Brně z rukou jejího rektora Petra 

Fialy 

 

Komandérský kříž řádu za zásluhy pro předsedu HSL 

Dne 17. 5. 2011 udělil vládnoucí lichtenštejnský kníže Hans-Adam II. předsedovi HSL 

ing. Pavlu Juříkovi vyznamenání Komandérský kříž řádu za zásluhy 

Lichtenštejnského knížectví, jako ocenění jeho osobních zásluh na zlepšení česko- 

lichtenštejnských vztahů a pravdivé prezentaci historie rodu Liechtensteinů. 
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J. J. kněžna Marie s diplomem, ing. Pavel Juřík aj. J. kníže Hans-Adam II. 

z Liechtensteinu s komandérským křížem Řádu za zásluhy. – Hrad Vaduz. 

 

Jednání o spolupráci HSL s JMK  

HSL byla nabídnuta užší spolupráce s JMK. Ing. Marek Juha požádal spolek o návrhy 

plánu činností, které by mohly být realizovány společně. V průběhu 11. dubna – 23. 

srpna 2011 předseda odeslal ing. M. Juhovi několik písemných návrhů, které pak 

s ním byly projednány společně s PhDr. M. Vařekou, PhD. Náměty byly zařazeny do 

programu činnosti „Po stopách Liechtensteinů, o. p. s.“, která byla založena JMK 

v prosinci 2011.    

 

Další aktivity HSL 

Jihomoravský kraj a Olomoucký kraj finančně podpořily překlady přednášek 

z mezinárodní konference „Knížecí rod Liechtensteinů v dějinách zemí Koruny 

české“, která se konala v Olomouci ve dnech 24.-26. listopadu 2010. Vydání 

sborníku přednášek připravuje HSL ve spolupráci s Univerzitou v Ostravě. 

Vedle tohoto se konalo několik přednášek a komentovaných prohlídek na Vranově u 

Brna (Mgr. Marek Vařeka, PhD.). HSL také podporuje vědeckou edici Documenta 

Liechtensteiniana Nova Series, kterou založil a řídí PhDr. Marek Vařeka, PhD. 

Ediční rada připravila zajímavý plán vydávání vědeckých publikací o rodu 

Liechtensteinů. 

 

Zpravodaj Česko-Lichtenštejnsko DNES 

Od listopadu 2011 HSL vydává čtvrtletní zpravodaj Česko-Liechtenštejnsko DNES, 

který přináší zajímavé informace z historie i současnosti rodu Liechtensteinů a 

Lichtenštejnska. Přináší i informace o akcích PSLI. 
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Rok 2012 

 

Výstava „Jan Adam I. z Lichtenštejna (1656-1712), hospodář, politik, mecenáš“ 

Mikulov, zámek, 1. 4. – 31. 8. 2012, kurátoři: PhDr. Marek Vařeka, PhD., Mgr. Hana 

Brichtová. Na konci roku se část výstavy přesunula do Masarykova muzea 

v Hodoníně. Výstavu zahájil J. J. Hans-Adam II. vládnoucí kníže z Liechtensteinu 

v doprovodu své manželky J. J. kněžny Marie a náměstek hejtmana Jihomoravského 

kraje.  

Vernisáže se zúčastnilo kolo 400 hostů, výstava sama se setkala s velkým zájmem 

veřejnosti a médií. Námět na výstavu dal HSL, organizovalo ji Muzeum Mikulovska, 

JMK a PSLI. 

    

Vernisáž výstavy v Mikolově, Jeho Jasnost knížete Hanse-Adama II. poprvé 

doprovázela J. J. kněžna Marie  

 

Výstava „Vévodkyně savojská – velká mecenáška Černokostelecka“ 

Muzeum hrnčířství, Kostelec nad černými lesy, 1. 6. – 29. 7. 2012, kurátor: ing. Pavel 

Juřík 

Výstavu o významné mecenášce a dceři knížete Jana Adama I. z Liechtensteinu, 

zahájil J. J. Constantin princ z Liechtensteinu, z pověření hlavy Lichtenštejnského 

knížectví, kterého doprovázela velvyslankyně Lichtenštejnska v České republice J. J. 

Marie-Pia Kothbauer, princezna Liechtenstein. Vzácná návštěva navštívila také město 

Kolín, památník bitvy u Kolína, kde se vyznamenalo reformované dělostřelectvo 

knížete Josefa Václava z Liechtensteinu,  zámek Radim, město Říčany a Škoda-Auto 

v Mladé Boleslavi (odběratel bezpečnostních hřídelí volantů lichtenštejnské firmy 

ThyssenKrupp Presta).  
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Portrét Marie Terezie vévodkyně savojské, rozené princezny z Liechtensteinu a 

fotografie výstřelu z bojiště bitvy u Kolína (historická dělostřelecká jednotka 

z Kolína)  

Za vévodkyni Marii Theresii de Savoy-Carignano, její rodinu a všechny členy 

Liechtensteinů celebroval slavnostní mši v kostele sv. Andělů strážných Mons. 

Dominik kardinál Duka arcibiskup pražský a primas český. 

 

Kniha Dominia Smiřických a Liechtensteinů v Čechách 

1. června 2013 nakladatelství Libri vydalo knihu ing. Pavla Juříka „Dominia 

Smiřických a Liechtensteinů v Čechách“, pod záštitou HSL a hejtmana JMK. 

Kmotrem knihy byli J. J. Constantin princ z Liechtensteinu a ing. Jan Svatoš starosta 

města Kostelec nad černými lesy. 
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Internetové stránky HSL 

Od prosince 2012 jsou v provozu internetové stránky HSL, na adrese:  

www.hs-liechtenstein.cz . Kromě aktuálních informací a základních informací o 

historii rodu Liechtensteinů a Liechtenštejnska, jsou na těchto stránkách ke stažení 

všechna čísla zpravodaje Česko-Liechtenštejnsko DNES. Provoz stránek zajišťuje a 

hradí ing. Pavel Juřík. 

 

 
 

Internetové stránky HSL: www.hs-liechtenstein.cz  

 

 

 

Rok 2013 

 

Výstava „Kněžna Eleonora ze Schwarzenbergu, rozená princezna 

z Liechtensteinu“ 

Zámek Třeboň, 27. 6. – 1. 9. 2013, NPÚ České Budějovice. Výstava, na námět HSL, 

připomněla život a dílo kněžny Eleonory, známé např. díky novogotické přestavbě 

zámku Hluboká. Málokdo ale ví, že pocházela z moravsko- krumlovské 

sekundogenitury Liechtensteinů.  

V době novogotické přestavby zámku Hluboká probíhala podobná novogotická 

přestavba na lichtenštejnském zámku v Lednici (primogenitura rodu). Kněžna 

Eleonora se osobně podílela na dotváření interiéru hlubockého zámku a krajiny v jeho 

okolí. Z jejího podnětu byl obnoven park u zámku v Třeboni. Její salon ve 

Schwarzenbergském paláci ve Vídni udával ve své době tón nejlepší společnosti. 

Kněžna byla známá i svou štědrostí v oblasti sociálních projektů a charity. 

Výstava byla spojena s koncerty na třeboňském zámku a ve Schwarzenbergské 

hrobce v Třeboni, které připomněly a uctily odkaz „krásné Lori“ v Jihočeském kraji, 

jak také byla kněžna Eleonora nazývána svými nejbližšími. 

http://www.hs-liechtenstein.cz/
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Pozvánka na výstavu s portrétem kněžny Eleonory ve vyšším věku 

 

Výstava „390. výročí příchodu Liechtensteinů na Černokostelecké panství - 

1623-1933 

Muzeum hrnčířství Kostelec nad černými lesy, 1. 6. – 31. 7. 2013, kurátor ing. Pavel 

Juřík 

Výstava připomněla historii a odkaz rodu Liechtensteinů v Kostelci nad černými lesy 

a v jeho regionu. Navázala na výstavu z předchozího roku. Cenné originály portrétů 

členů rodu Liechtensteinů zapůjčil řád Milosrdných bratří. 

 

Výstava „380 let knížectví Lichtenštejn v Moravském Krumlově“ 

Městské muzeum v Moravském Krumlově, 1. 11. 2013-31.3. 2014, auror libreta 

PhDr. Marek Vařeka, Ph.D., kurátorka Mgr. Hana Prymusová 

Zajímavou část historie Liechtensteinů na území České republiky (vznik titulárního 

knížectví Liechtenstain roku 1623) a život a dílo moravsko-krumlovské 

sekundogenitury knížecího rodu připomněla zajímavá výstava v městském muzeu. 

Jejím autorům se na ni podařilo zajistit řadu unikátních exponátů, např. zakrvácená 

uniforma a košile podmaršála Moritze z Liechtensteinu z bitvy u Slavkova (1805), 

pečetidlo města „Liechtenstain“, portréty, mince chladné zbraně nebo část původního 

dochovaného nábytku. 
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Zakrvácená uniforma knížete Mořice z Liechtensteinu a pozvánka na výstavu 

 

 

Předseda HSL ing. Pavel Juřík, místopředseda HSL a kurátor výstavy PhDr. 

Marek Vařeka, Ph. D., Mgr. Tomáš Třetina starosta města Moravský Krumlov a 

Mgr. Hana Prymusová, kurátorka výstavy. 
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Rok 2014 

 

Prezentace sborníku mezinárodní vědecké konference v Olomouci 

Koncem roku 2013 vydala Ostravská univerzita v Ostravě, ve spolupráci s HSL, 

sborník přednášek z mezinárodní vědecké konference „Knížecí rod Liechtensteinů 

v dějinách zemí Koruny české“, která se konala v listopadu 2010 v Olomouci (viz rok 

2010). Sborník přinesl na šesti stech stranách německý překlad všech přednášek. 

Jeho Jasnost Hans-Adam II. vládnoucí kníže z Liechtensteinu, v doprovodu J. J. 

Marie-Pii Kothbauer princezny Liechtenstein velvyslankyně Lichtenštejnska v České 

republice, navštívil soukromě Olomouc, aby se zúčastnil prezentace sborníku 

v prostorách arcibiskupského paláce. 

 

 

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký, Yvone Kubjátová, Petr Pavlík, Jeho 

Jasnost Hans-Adam II. vládnoucí kníže z Liechtensteinu, Pavel Juřík, Marek 

Vařeka (Foto: JMK, Klára Řičánková)   
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Titulní strana sborníku. – Jeho Jasnost kníže Hans-Adam II. se zapsal do 

pamětní knihy arcibiskupství olomouckého (vlevo Mons. Jan Graubner 

arcibiskup olomoucký a primas moravský) 

 

Výstava k 400. výročí rodu Liechtensteinů na Opavsku 

Dne 4. září 2014 se v opavské galerii OKO konala vernisáž výstavy 

„Liechtensteinové v Opavském knížectví (1614-1945)“. Vernisáž byla součástí 

slavnostního zahájení festivalu Bezručova Opava. Autorem libreta byl ing. Pavel 

Juřík, cenné exponáty poskytl Zemský archiv v Opavě a Knížecí sbírky Liechtensteinů 

ve Vídni. Zemský znak Opavského knížectví (a sousedního Krnovského knížectví) jsou 

dodnes součástí velkého znaku rodu Liechtensteinů a státního znaku 

Lichtenštejnska. Výstava v Domě umění v Opavě trvala do 1. 11. 2014. 
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Lichtenštejnský den na Univerzitě Karlově v Praze 

25. září 2014 se na Univerzitě Karlově v Praze konal Lichtenštejnský den. Akce, jejímž 

iniciátorem byl Historický spolek Liechtenstein, přinesla základní informace o 

historii, ekonomice, politickém systému a česko-lichtenštejnských vztazích.  

Program zahájila prorektorka Univerzity Karlovy prof. PhDr. Lenka Rovná, PhD., 

která připomněla bohatý odkaz rodu Liechtensteinů a návštěvu vládnoucího 

lichtenštejnského knížete Hanse-Adama II. na Univerzitě Karlově v dubnu 2011. 

Kníže tehdy diskutoval se studenty UK o svých názorech obsažených v knize „Stát ve 

třetím tisíciletí“ (Grada).  

Základní informace o historii Lichtenštejnska a rodu Liechtensteinů a o politickém 

systému a hospodářství knížectví, obsahovala přednáška „Lichtenštejnsko včera, 

dnes a zítra“, kterou přednesl předseda Historického spolku Liechtenstein ing. Pavel 

Juřík. Historii česko-lichtenštejnských vztahů se věnoval prof. PhDr. Jan Županič, 

PhD. Mimořádně vystoupil ministr kultury Daniel Herman, který ve svém česky a 

německy předneseném projevu připomněl bohatý odkaz rodu Liechtensteinů pro 

české země.   

Velvyslankyně Lichtenštejnska v České republice Její Jasnost Maria-Pia Kothbauer 

princezna Liechtenstein popsala genezi česko-lichtenštejnských vztahů. Po obnovení 

diplomatických styků v září 2009 mezi oběma státy došlo k zahájení intenzivní 

spolupráce bilaterálně, i na mezinárodní úrovni. Jedním z výsledků této spolupráce 

je podpis smlouvy o zabránění dvojího zdanění mezi Českou republikou a 

Lichtenštejnskem, která byla podepsána 25. 9. 2014. 

Hlavním bodem programu byla přednáška místopředsedy vlády Lichtenštejnska Dr. 

Thomase Zwiefelhofera, ve které objasnil principy hospodářské politiky 

Lichtenštejnska a hlavní výhody nevýhody malé velikosti jeho země. 
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Na program na Univerzitě Karlově v Praze navázal na něj slavnostní oběd organizace 

Czech Top 100, na kterém byli jeho členové lichtenštejnským vicepremiérem pozváni 

k návštěvě knížectví. Ta se konala v říjnu 2014 a poskytla detailnější informace o 

lichtenštejnském hospodářství a vzdělávacím systému.  

 

Přednášející na Lichtenštejnském dni na Univerzitě Karlově v Praze (zleva):  

Prof. Dr. Francesco Schurr - University Liechtenstein, ing. Pavel Juřík - 

předseda Historického spolku Liechtenstein, o. s., Prof. PhDr. Lenka Rovná - 

prorektorka pro zahraniční styky Univerzity Karlovy v Praze, Dr. Tomas 

Zwieferhofer - místopředseda vlády a ministr hospodářství Lichtenštejnska, J. 

J. Maria-Pia Kothbauer princezna Liechtenstein - velvyslankyně 

Lichtenštejnska v České republice, Prof. PhDr. Jan Županič (Univerzita Karlova), 

Ernst Risch - ředitel Liechtenstein Marketing. 

 

 

Výročí Josefa Hardtmutha 

V letech 2013 a 2014 HSL inicioval zájem JMK a JČK o akce, které v roce 2016 

připomenou 200. výročí geniálního architekta Liechtensteinů, podnikatele (Kooh-i-

noor) a vynálezce Josefa Hardtmutha (1758-1816). V 1. polovině roku 2014 HSL 

předložil Ministerstvu průmyslu a obchodu návrh na vydání poštovní známky nebo 

aršíku, který by připomněl tuto osobnost. Tento návrh podpořil odbor veřejné 

diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR, hejtman Jihomoravského kraje a na 

jeho žádost i ministr průmyslu a obchodu ing. Jan Mládek. Rozhodnutí o poštovním 

emisním plánu na rok 2016 bude znám do cca 31. 3. 2015. 

Zájem o připomenutí života a díla Josefa Hardtmutha projevila také generální 

ředitelka Národního památkového ústavu ing. arch. Naděžda Goryczková a Národní 

technické muzeum v Praze (Muzeum architektury). Přípravné práce probíhají. 
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Josef Hardtmuth a jedna z jeho nejznámějších staveb v Lednicko-valtickém 

areálu (památka UNESCO od 1996) 

 

Ostatní akce  

Kromě výše uvedených akcí se členové Historického spolku podíleli jako autoři nebo 

spoluautoři na řadě odborných a populárně-naučných článků v českém tisku nebo 

na pořadech České televize (Toulavá kamera), které připomněly odkaz rodu 

Liechtensteinů v českých zemích. Většina z těchto prací je k dispozici ke stažení na 

webových stránkách HSL v části „Tisk“, „Knihy“ nebo „Zpravodaj“. 

V roce 2015 si připomeneme 70. narozeniny J. J. Hanse-Adama II. vládnoucího 

knížete z Liechtensteinu a 70. výročí od konfiskace majetku Liechtensteinů a dalších 

občanů Lichtenštejnska v Československu. Tato výročí si HSL připomene publikací 

Pavla Juříka „Liechtensteinové v českých zemích, Stručná historie a současnost 

knížecího rodu Liechtensteinů a Lichtenštejnska“, na které se podíleli i dr. F. Honzák 

a dr. O. Horák (členové HSL). K tomuto výročí vyjde v nakladatelství Libri i 

přepracovaná publikace Pavla Juříka z roku 2009, pod názvem „LIECHTESTEINOVÉ, 

Historie a sídla knížecího rodu“.  
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Křest knihy Pavla Juříka „Moravská dominia Liechtensteinů a Dietrichsteinů“ 

25. 9. 2009 na zámku Valtice za účasti J. J. Hanse-Adama II. vládnoucího 

knížete z Liechtensteinu a hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala 

Haška  

        

Publikace HSL „Liechtensteinové v českých zemích“ a obálka knihy „Moravská 

dominia“ z roku 2009, která v přepracované podobě vyjde na jaře 2015 
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I v dalších letech bude Historický spolek Liechtenstein plnit předmět své činnosti, 

uvedený ve stanovách a bude tak napomáhat lepšímu pochopení historie a odkazu 

rodu Liechtensteinů na Moravě, Slezsku a v Čechách a napomáhat tak vzájemné 

spolupráci České republiky a Lichtenštejnského knížectví. 

 

 

V Praze dne 18. 1. 2015 

 

 

      Ing. Pavel Juřík v. r. 

     Historický spolek Liechtenstein, o. s. 

               předseda 


