
Zemská společnost 
Koruny České na Moravě

29. srpna 2015 v Olomouci

si Vás dovoluje srdečně pozvat na

který proběhne 

                  

X.

Program:

  8.00 hod. - bohoslužba v chrámu sv. Mořice 
                   nedaleko Horního náměstí
10.00 hod. - slavnostní zahájení Oslav maršála Radeckého 
                   na Horním náměstí v Olomouci
12.30         - oběd
13.30 hod. - jednání sněmu v prostorách Hauenschildova 
                   paláce, Dolní náměstí 38, Olomouc 
                   (velký rohový arkýř)
                 - zahájení, uvítání, schválení programu
                 - zpráva o činnosti v Markrabství moravském
                 - zprávy předsedů místních společností
                 - projevy hostů
                 - diskuse
                 - usnesení a závěr

Kontakt: 
Pavel Andrš, 606 712 464, 
e-mail: pavel.andrs@korunaceska.cz
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