
Audience u Karla I. připomene
100. vyročí příiezdu císařského páru
V sobotu 30. dubna proběhne na brandýském zámku a v ieho okolí již tradiční vojensko-historická akce'
Audience u císďe Karla I.

f, udienci u císďe Karla I. posunuly
Al.,ošní pozdni Velikon oce až. na
samýkonec měsíce. V sobotu 30. dub-
na se sjedou příznivcivojenské historie
na brandýsky zímek a spolu s občany
města a čestn1tmi hosty lzpomenou
l00. výročí příjezdu cisďského a krá-
lovského páru Karla Habsburského
a Ziý Bourbonsko-Parmské do města'

Rovné stovkylet své existence se do'
žívá také radnice města Staré Boleslavi,
která byla za přítomnosti arcivévod-
ských manželů slavnostně otelŤena
takéroku l9tl.

Císařské marrévry v zímecké
zahradě
obubený vojensko-historiclcý pro-
granr v zahradě brandýského zrá'mku

bude letos věnov:ín připomínce slav-
ných císařslcých manéwů, které se ve
městě konávaly: připomeneme si po-
slední v'jstřel vílky prusko-rakouské

l866, který před 145 roky paď u blíz-
hých Neratovic, a uvidíme manéwová-
ní vojsk na počátku 20. stoleti' krly se

Ewopa bavila a nikdo neměl potuchy
o Velkéviílcg ktení změnila wěl

Symbolické vstupné na akci nebude
požadováno od občanů, kteří nesplní
vojenskou míru, stanovenou na ll9
cm. Měření bude prováděno povinně
u brríny do prostoru manéwů. Pro
rrrívštěvrrÍy bude připravena Progra-
mová brožura která poví více o všech

těchto historických udiílostech.

Slavnost blahoslavenďro krále
Karla I.
V neděli l' lrvětna, v prvni den mari-
ri.nského měsíce, se pozornost přenese

ke chrámu Nanebevzetí Panny Marie
do Staré Boleslavi, kde v riímci velké

uturgické slavnosti bude instalována
relikvie blahoďaveného krríle Karla I''
kterou s přispěním papežského stolce

a rodiny Habsburk-Lothringen pro
naše poutní místo získala Matice sta-

roboleslavská
K vftočni pouri se do Staré Bolesla-

vi sjedou i delegace Moďitebrrí ligy ci-
sďe Karla Za mír mezi národy z l0 ev-

rops$ch zemí a z USÁ, slavnostní mši
bude předsedat prezident tigy' |.E. lu-
cemburshf arcibiskup. T1ž denv Římě
probihá akt blahoslavení papeže }ana
Pavla II., a na.še staroboleslavská slav-

nost se tak koná ve zcela zvláštních'
hlubolcych souvisiostech.

Iak bývá zvykem' i milorrníci knis-
né trudby si přijdou na své - nedďní
Slar.rrost blahoslaveného českého krále
Karla I. přerl první májovou pobož-
ností uzavře chnámorn/ koncert našeho
orchestru FarMusica a pěveckých sbo-
ru Bojan a Václav' jehož hvězdou bude
houslový virfuóz Čeněk Pavlil<'

Milan N ov á]c, ve da ucí odb oru kultury
a catwního ruchu

Zámek Brandýs nad Labem,
sobota 30. dubna

1l.00 zámeckázahrada
Slavnostní nástup vojenshfch
historických jednotek
1 1.30 Průvod vojensloých histo-
riclc'.ich jednotek

l'3.00 Kostel Obrácení sv. Pavla
Mše svatá

14.00 zímecká zahrada
Císařské manévry
14.00 Prusko-rakouské střetnu-
tí 18ó6
143o Život vevojenském ležení
Áeronauticlý balón-klub' ke l20.
výročí přistaní francouzského
vzduchoplavce Louise Godarda
vr'oce 1891 uZátyb
16.00 Velké c. ak. manélry 1911

Zásnubní fotografie Karla a Zity.

Poutní chrám Nanebevzetí
Panny Marie' staťá Boleslav'
neděle l. května

13.00 Slavnostní Mše svatá
s posvěcením kaple a uioŽenim
relikvie blahoslaveného Karla I.

l6.fi) Slavnostní chnímový
koncer1, Čeněk Pavlik, housle,
chriimoý sbor Václav' pěvedý
sbor Bojan a komorní orchestr Far
Musica diriguje Zdeněk Klauda


