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Vážení, 

při příležitosti 300. výročí ukončení hraničních sporů a naplnění smlouvy o průběhu 

hranic v Krkonoších 23. června 1710 si Vás dovolujeme pozvat na  

SETKÁNÍ POTOMKŮ KRKONOŠSKÉ ŠLECHTY 

V PÁTEK 25. ČERVNA 2010 

 

Program  

10.30 - 12.30 tisková konference  a krátká přednáška v hotelu Horizont 

14.00 - 16.30 setkání potomků krkonošské šlechty na původní hranici u Luční boudy  

za přítomnosti ředitelů polského a českého národního parku, starostů a zástupců 

měst a obcí, odhalení symbolického mezníku , vytvoření pamětního listu, pořízení 

společné fotografie, posezení v Luční boudě 

18.00 zahájení výstavy fotografií Christiny Czernin-Morzin  v galerii Veselý výlet 

v Peci pod Sněžkou 

20.00 - večerní setkání účastníků v hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou, koncert 

Sestry Havelkovy , populární swingového uskupení dneška i dvacátých let minulého 

století 

Zároveň 25. 6. 2010 vyjde 34. vydání sezónních novin Veselý výlet zaměřené na 
téma krkonošské šlechty. 



Účast přislíbili tito hosté 

Wladimir Aichelburg  za panství Maršov 

Alexander Czernin-Morzin  s doprovodem za panství Maršov a Vrchlabí 

Alexandra Czernin-Morzin  s doprovodem za panství Maršov a Vrchlabí 

Thomas Czernin-Morzin  za panství Maršov a Vrchlabí 

Michael Czernin  s doprovodem za panství Maršov a Vrchlabí 

Ernst Harrach  za panství Branná a Jilemnice - Starkenbach 

Hans Ulrich Schaffgotsch  za panství Chojnik - Kynast 

Philip Schaffgotsch  za panství Chojnik – Kynast 

 

Se srdečným pozdravem 

 

Pavel Klimeš v. r.                                                              Milan Vích v. r. 

za Veselý výlet                                                za Hradní společnost Aichelburg o. s. 

 

Hlavní partne ři, kte ří již setkání podpo řili:  Správa KRNAP Vrchlabí, město Pec 
pod Sněžkou, město Trutnov, hotel Horizont v Peci pod Sněžkou 

Setkání podpo řili i další partne ři: město Vrchlabí, obce Horní Maršov, Malá Úpa, 
Luční bouda v Peci pod Sněžkou. 

 

 

 

 

 

Veselý výlet  provozuje dvě informační centra a galerie v Peci pod Sněžkou a v Horním Maršově, od 
roku 1992 vydává v českém, německém a polském jazyce sezónní noviny Veselý výlet pro hosty 
Krkonoš, podílí se na obnově kulturního dědictví Krkonoš a připomíná historii kraje pod Sněžkou. 

Hradní spole čnost Aichelburg  je neziskové občanské sdružení, které se zasadilo za obnovu 
památníku Bertholda Aichelburga v podobě lesního hrádku Aichelburg, zřízení deseti vycházkových 
tras s obnovou chodníků a umístěním více než dvou stovek čtyřjazyčných informačních panelů, 
prosadilo a spolufinancovalo záchranu významných památek ve východních Krkonoších. 


