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Uloženírelikvií Karla l. se zúčastnili představiteló z celého světa

Audience u Eí$aře rřilákala
dauy liilí
BŘÁxDÝs lillD l-lBEťl/
stÁEi BoLÉsLAv- Na

Zá'rrkur, Brm,t'senad
Labem se ve dnech

30. dubna a 1. května
konala tadiďtí sla''nost

Audierrce u Císďe Kďa l'
Tentokráte bla l.ěnot ána

stému ýočí př{ezdu Jejich
císařsl1Ých a káo,sloich

Výsosti Kďa Habsburskáho
aBty Bourbon-Pareké do

Brancýsa nad Labem.

loko obt1kle unčimh slalqst
násfupem Yo'Énsko_h'stor1c-
}}Ťh É€iffitrtů s nEziDá'odni
ričalli y zdmtrké ahradé. go dg -
prn'odu ÚsťednÍ hudbÍ,{'ná_
dy ČR. slarnost zaháiil vedouci
odboru tulfuÍÝ' a ťesN1iho
Íuťhu l!ťIil Nň_át í iedmtk{
Posdravil Í sliloJE ondtei Pfe_
uosil, Pťtsobivá bvlí úťsr hir_
torick}th lďndel. herá kouŽila
Dad lElensBml iednoÚami pi1

iťiiťt nÁsftrpu.

llllby mirí t rlmmnĚní
PÍfd slí1Dí'stnin] niÉuFem
isťlrl. iítt ^Éd. 

v iÉdnom ze
ilflrí| 1'oJeníkdho ltŽeni. lfte.e
se lozpIqstŤflo t zámrtkÓ za_

hrrdě. rji{til. Že jcdťR z hlav_
nírh spolupmhalelŮ' lýilně Ťc

l*'drl"lirich Dn ualr'ra.ni a tln-
nÚsli NÍests}É hiíí'rjclé gadY
Bril]dltš trad l'abťn, iÉ jeii nfí-
(or Petr Enc. $Íg] jĚttozilib-y\Ť
ioielsti' hi5rolii ParÍÍ i stsast
o 1piensl$ iUoB; q Í)i(í }'li_
l(.atrlrh tttťtťt í dalši ťojťníté
hiitoricka porith'. a Dcien
ť lťgionu Blildýskir' za tulo
činnost b1' lla slalBocti dt*{-
mrdn piťinia křižcm zí zdsl*
h'r. ktcry bý lerns r. ŮR popn'e
Lldiletr' Kd!Ť i*n] 5c PŮÍra lŤ(.
cllll'i na lofo ťi{ $Tt.t' nNhtc-
|rr se nru o sotrč vůbec horcřit'
NnkÚl{'ť ďesport !$rdl: . Park{l
i!rr- sé 5 ltaproslÚ ob}ťein!:$
ťln ěkem. šs!rit{!r í oIgflÍ'
atpreru hi6tori(L\'[lt slornosti,
kreri' \c o}rěl zl'iti Dre?i djvá-
h-' Kdrž ]*m 7afed] ř!-t nn
Pifinj ku' btlo odpo\tď opet
struťni: . sÍlrá'í 5É ú ťoie$ké
fuubv' kterr nri.d T zalxmnétri
lidi Óntis.a. kde lťá u. krerÍ_m

r'olka lzaln ívotv. í lrEaiimá
$!rť nilodnl]st a !Ťí ffNd-
ho' zddni z nich víÚ!$ nerlrtěl
í 

'r'! 
PoliiitÁ ithír ltátrl !r{ r"í-

!s a! ndcr'nBéiši - ijl.ot' Dh'Áci,
kteii jsr dnes ra Lrro:d!'s&rim
amku. pii$i m uniíÚÍNmri'
potodott n !álÍ,'u. ktera ie lu
ťolr C& rc! iiná, pro ÍadFsl dětí
c dospel}.r'h, Á ttk to nň bit.
fi ]rulě mm musi $plli{Ót ]_n]i'"
Po {lNili ticlrí isilť s('fozlouČill

a nrni1!eňl'loril( iirrÉho ngŽ sť

trreFtat iitrt{h.

Hrolrkoralrlná ldálos{
\'úedíl Í!ffi ospbu nflPsllo-
nějai. kťei $tála n lattťm nlTi
ii' mdičli 5l6rmsti tldiét€
u cisdýe f,arlí t.. MilMo NNólil
l(e sla$ostem BYedl: ,..!udience
! cÍglre Killa si { pilbéhu dsí-
tÍ roČniků zilklh stáF PríniYce'
kťři neftuii cšt! do BERůbú
l z pon*rné udiilenýú mi5t,
potib'n kalo}em počimie Fi€!
BudaPešl' Tidřň' DÍiŽdil-y' }tli-
che' ař te slft'iBtD_itílltÉ Go-
dci. lÍtošni prŮtrsD b}1 5ice Po_

mamenfu] šPaElltl Počolin' de
pfes dlt rroyly histod*fcb 1T-

iá!Ů a tr3 patftict st EilttóWiků
$i y 6hEdě brudýstdho zimku
uiilo ${j dtl. slalaroslÍ lohl a0 t l
isou ďĚ pozoruhod!é nlBétra
troii ledéln i fi.tí' }d!'M do 06ť
ďíeoé taPle vEradítrs}éE chri-
nru 1Ť staÉ Boles.lavi ukládi re_
ltkTi€ blaborlavenťho !Íile }ďla
I. lde o neopa}oTítekdlt udilost
hisrorictébo !"áaŇu' keÉ ae
úČastni muk císďe šola a princ
belgického lrrilwlni ďciťffi da
Irrenz. lucembur3ki aribisluF
liloE. FrffilL rrlsililci Ra-
kouskg, Lucenúunka a Be{qle'

delegace mÉai!fuodn' IrÍoďiteb-
!i li8y ciasřr Kula a BÍI me'
nfuodt a leji člentré I c€lě E\Ťo-
py' z tú3]t! i Uít pi€dltnr''tťlé
české jlshtY, ládd i .{rniíd}- cR
! Batous}É rFublikl A ilk býÁi
u tris uY}.tem. i l€lfiiffi 5hrT6_
ti téŽ lTIIq'nr zá'iúen bBdebnina
\r pÚumiil cfuámu Nmetra*eti
Pmny l{uie se dvoudenni pro-
gnm ALldien* u tÍtďe Killa
BÝirii Él&@rtnim koncertťm
p&Eclqth rbon: lr{clnr', Boju
B komomiho otšhe$Eu Fs }tu_
licas hosbTltD YÍťtllózeB cť'l_
kčm paYlike&.'

f,!ú'f Č&ř' *8n'}b í't'
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