Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Modlitební liga císaře Karla I. za mír mezi národy
Unie evropských vojensko-historických skupin
Tradiční vojensko-historické spolky ČR
Oblastní muzeum Praha-východ
Sdružení Radecký 1766–2016
Matice staroboleslavská
Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského
za podpory
Armády ČR
a
Ministerstva kultury ČR

mají čest Vás pozvat
na tradiční slavnost

Audience
u císaře Karla I.
v roce 200. výročí
setkání tří panovníků, Jejich Veličenstev
Františka I., císaře rakouského,
krále českého a uherského,
Alexandra I., cara vší Rusi,
a pruského krále Bedřicha Viléma III.
na zámku Brandýs nad Labem roku 1813

Zámek Brandýs nad Labem,
26.–27. dubna 2013

Program:

Pátek 26. dubna
v zámecké kapli
19.00 Vzpomínkové setkání

při příležitosti 135. výročí narození a 40.výročí úmrtí
hraběnky Theresie Korff-Schmising-Kerssenbrockové,
která doprovázela rodinu císaře a krále Karla I.
na cestách osudu

v zámecké restauraci Renesance
19.00–23.00 C. a k. beseda

(posezení s hudbou, historické toalety vítány,
p. důstojníci v salónních uniformách)

Sobota 27. dubna
v zámecké zahradě
11.00 Slavnostní nástup k Audienci u císaře Karla I.
doprovází Ústřední hudba Armády ČR,
Posádkové velitelství Praha

11.30 Průvod do Staré Boleslavi
v chrámu Nanebevzetí Panny Marie
12.00 Audienční mše sv.

u Palladia země české
a relikvie blahoslaveného krále Karla I.

Mše G-Dur D 167 Franze Schuberta
pro sóla, sbor, orchestr a varhany
provede komorní orchestr Far Musica
a Chrámový sbor Václav
dirigent František Macek,
sbormistr Marie Nohynková

Sobota 27. dubna
na Mariánském náměstí
12.00 Polední zastavení spojených vojsk
13.00 Příjezd Jejich Veličenstev

Františka I., Alexandra I. a Bedřicha Viléma III.
do Staré Boleslavi

Průvod do Brandýsa nad Labem
a vjezd mocnářů na zámek
v zámecké zahradě
16.00 Vivant Imperatores !
Slavnostní vítání tří panovníků
vojensko-historické představení
k 200. výročí brandýské návštěvy

přehlídka spojených vojsk
manévry za účasti dělostřelectva a kavalerie

v zámecké zahradě po celý den

Život ve vojenském táboře doby
napoleonských válek
projížďky koňmo a kočáry

výstava v Rudolfínské chodbě
„Historie a současnost napoleonského válčení“
Napoleonika v dokumentech
Fotografie Michaely Wecker

v zámecké expozici

„Brandejs Garnison“, expozice vojenské
historie a císařské apartmány jsou otevřeny
k prohlídkám

nádraží v Brandýse nad Labem
Historický parní vlak „Karel I.“

s lokomotivou „Šlechtična“
jede v sobotu 27. dubna 2013 na trase
Praha-Bráník / Brandýs nad Labem/ Mělník a zpět
jízdní řád na www.infocentrum-brandysko.cz

neděle 28. dubna
kostel Obrácení sv. Pavla, Brandýs nad Labem
8:30 Slavnostní mše sv.
Missu Brevis Zdeňka Lukáše
provede Kris Kros Kvintet,
sbormistr Jana Puterová

