Program:

Pátek 24. dubna
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B.00 Ru dolJin skó cho db a

Slavnostní otevření ýstar,y maliře Caesara W. Radetzkého
Die l]laue Krone _ 14 obrazr]r zastavení kříŽovécesty
19'00 ztineckó kaple
Zálnecký koncert
Fluc{bLr šlechtických salonů 18. stoIetí
přednese PraŽské trio
Sobota 25. dubna
] 1 '00 zónrccká zahrada
Slavttost tt í nlslup vojenských Iristorickyclr jetl notek
dopr.ovází vojenská hudba Arnády CR

].34
Průvod vojenských

Velitelství sil podpory

a

výcr'iku Stará Boleslav

Vojenský a špitální řád sv Lazara }eri.rzalémskélro
Česká křesťanská akademie
Trac1ičrrídragounský regiment č. 14

1

12.00 ttádyoří

Město Brandýs nad Labenr - Stará Boieslav

h

istorických jednotek

zónku

Městská historická garda

Slavrrostni reinsta]ace soclry po1llího maršá1a
}ana Josefa Václava Radeckého z Radče

13'00 Kostel obrócení sv. Pavltl
Mše sv. při polním oltáři s ostatky
blal-roslaveného Karla ]. Rakor'rského
Celebruje R.D. Mgr. }4jclral Procházka,
vikář staroboleslavský
a R.D' Pavel Polochnirr,ec, řád Sv. Lazara ]eruzalémského
Missu brevis in D, op.9 Eduarda Treglera (1868-1932)
pro sbor, orchestr a varhany
provede Wowes Collegium

rytířského řádu Ki,iŽovníků s červenou hvězdou
diriger-rt Marek Frarrěk

dovolu.ií si pozvtlt
no slayttost

Audience
u císaře Karla I.

15.00 a 20.00 ztimecká zahrada
bitevní inscenace z doby gotiky
doboý vojenský tábor
Městská historická garda Brandýs nad Labem
a spolky vojenské historie, komandr"rje Petr Enc

neděle 26. dubna

fi.aO basilika sv. Václava ve Staré Boleslal,i
Mše sv.
doprovází starobo1eslavský sbor Václav

ZámekBrandýs nad Labem
24. - 25. dubna 2009

Známý prapravnuk slavného vojevůdce Caesar
Werner Maximilian Radetzky, narozen 1939 v Norimberku' malííabsolvent Akademie v Mnichově
a florentské Accademie di Belle Arti' žák rakouského
mistra oskara Kokoschky a spolupracovník Maxe Ackermanna, žije atvořív Mnichově. Své úspěšnéýstaly a realizace počítána stovky a unrělecké kontakty
udrŽuje po celém světě - i v rodné zemi svého praděda, v Brandýse nad Labem, kde patří k jeho blízkým
přátelům akademický malíř Milan Chabera.
Caesar W Radetzky u příleŽitosti Audience přicházi
na brandýslol. zámek vzpomenout památky slavného
předka ýstavou ze svého dí]a. Pro nově rekonstruované prostory renesančníchodby Rudolfa II. vybral
seriál obrazů s tématem symbolickým pro památku
blahoslaveného císaře Karla i pro očekávanou návště
vu }eho Svatosti papeže Benedikta XVI. ve Staré Boleslavi _ 14 zastavení kříŽové cesty Die Blaue Krtrne,
Modrá koruna.

Socha polního maršála fana fosefa Václava hraběte
Radeckého z Radče bylajednou z dvojice soch, krerymi bylo v druhé polovině l9. století ryzdobeno průčeIí domu čísIo264 na náměstí v Brandýse nad Labem.

Určenídruhé ze soch se nedochovalo. Listina, která je
vedle koruny a meče dalším důleŽitým atributem této
královské postary naznačuje, Že jde nejspíše o Pře.
mysla Otakara I. se Zlatou bulou sicilskou, od roku
12l2 ustalující dědičnékrálovství v českých zemích.
Socha maršála Radeckého, která, snad iako iediná
v Čechách, přečkala pád monarchie i doby totalitní
na svém původním místě, byla roku 2007 sňata, kdyŽ
starý dům musel ustoupit stavbě nové úředníbudory.

Sochy, za 150 let jiŽ velmi poničené, byty kompletně
restaurovány a mohou se vrátit na veřejnost * tentokrát na čestném místě v barokním vnějším nádvoří
císařského a krá]ovského zámku Brandýs nad Labem.

