Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav | Zemská Modlitební liga císaře Karla I. za mír mezi národy
Národní technické muzeum | Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského
Městská historická garda Brandýs nad Labem | Spolek Radecký | Matice staroboleslavská |
s podporou Armády ČR a Ministerstva kultury ČR

Audience
u císaře Karla I.

Program:

15.00 zahrada zámku Brandýs nad Labem

Sobota 3. května
9.30

		 Promenádní koncert

		 Dechová hudba 6. praporu polních myslivců
		 z Náchoda

nádraží v Brandýse nad Labem

		 Historický parní vlak Karel I.

16.00

		 se salonním vozem následníka trůnu
		 Františka Ferdinanda d´Este
uvítání hostů
11.00

		

		 účinkují tradiční vojenské regimenty
16.45 Vojensko-historický program
		 u příležitosti 20. výročí založení
		 praporu polních myslivců č. 6 z Náchoda

Slavnostní nástup
		 vojenských historických jednotek
k Audienci u císaře Karla I.
		

    		
		
    		
    		
    		
		

		 doprovází Ústřední hudba Armády ČR
		 přelet historických letadel
Pfalz E1, Německo 1914, pilotuje Petr Handlík
		 Nieuport 12, Francie 1916, pilot J. Klacek
		 Sopwith Pup, Velká británie 1917, pilot Vl. Procházka
		 Nadační fond letadla Metoda Vlacha, Ml. Boleslav

průvod do Staré Boleslavi

13.00

chrám Nanebevzetí Panny Marie

Mše sv. in forma extraordinaria

		 Celebruje Abbé Cyrille Debris ThD., 		
		 postulátor procesu blahořečení císařovny Zity

18.00

		 Carl Jenkins: Armed Man - Mass for Peace
		 Chrámový sbor a orchestr Václav
		 sbormistr Marie Nohynková

			
			
			
			
			
			
			
			

Parní vlak Karel I.

vyjíždí z nádraží Praha-Braník v 07.31 hod.,
do Brandýsa nad Labem přijíždí v 09.30 hod.
Z Brandýsa nad Labem do Prahy-Braníka
se vrací v 16.30 hodin.
Salónní vůz Františka Ferdinanda d´Este 		
zůstává k prohlídce
na nádraží v Brandýse nad Labem

chrám Nanebevzetí Panny Marie

		 Slavnostní koncert

u Palladia země české a relikvie bl. Karla I.
		 z Domu Rakouského
		 celebrují
J. Ex. Mons. František Lobkowicz OPraem.
biskup ostravsko-opavský
P. prof. Marian Gruber OCist.,
prezident Modlitební ligy císaře Karla I.
Teologicko-filosofická vysoká škola Benedikta XVI.
Stift Heiligenkreuz,
R.D. Michael Procházka,
farář a vikář staroboleslavský,
kanovník kapituly sv. Kosmy a Damiána

historická jednotka FJB Nr. 6 z období 1861-67
vojenská dechová hudba FJB Nr. 6 z období 1861-67
výcvik vojenských koní, jízdní myslivci 1796-1805
prezentace mysliveckých uniforem z období
sedmileté války a napoleonských válek

16.00 kostel Obrácení sv. Pavla
		 v Brandýse nad Labem

		 Mše sv. za mír

		
		
		
		
		
		
		
		
		

Zítra rukujeme!
Vojensko-historický program

zahrada zámku Brandýs nad Labem

12.00

zahrada zámku Brandýs nad Labem

koná se pod záštitou
JCKV arcivévody Karla Habsbursko-Lotrinského
u příležitosti
10. výročí blahoslavení J. V. Karla
z Domu Rakouského
a
100. výročí Velké války 1914
výročí 1200 let úmrtí Karla Velikého,
císaře římského 814
a 200. výročí Vídeňského kongresu 1814

Zámek Brandýs nad Labem
3. května 2014

		
		
		
		

Wolfgang Amadeus Mozart:
Symfonia concertante
pro housle a violu Es –DUR
Koncert pro flétnu a harfu C-DUR

		
		
		
		
		

Jan Valta, housle
Karel Untermüller, viola
Ivana Dohnalová, harfa
Daniel Havel, flétna
Komorní orchestra Far Musica
Dirigent Zdeněk Klauda

12.00 – 17.00 nádvoří zámku
		 Program pro děti
		 Alchymistická kuchyně – nově otevřeno
		 Čtení v moudré knize – soutěže Městské
		 knihovny
		
		 Velká válka 100
		 informační výstava v nově otevřené 		
		 zámecké kočárovně

Ing . Dan Urbánek

Železniční muzeum NTM
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