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Zprávy z města

DUBEN 2012

Audience u císaře Karla I.
slaví letos jubileum
Jubilejní desátý ročník Audience u císaře Karla I. proběhne
ve dnech 28.–29. dubna a vzpomene několik významných výročí
roku 2012.
Letos o posledním dubnovém
víkendu budeme spolu se zahraničními návštěvníky slavit „Audienci u císaře Karla I.“, už desátou
v pořadí. Uplynulé desetiletí přineslo řadu pozoruhodných událostí
– především blahoslavení posledního českého krále a císaře Karla I.
Rakouského v roce 2004 a téhož
roku i otevření brandýského zámku veřejnosti, návštěvy Dr. Otty
Habsburského v letech 2006 a 2008
a jeho čestné občanství v našem
městě i uložení relikvie bl. Karla
v chrámu Palladia země české
v roce 2011.
Vzpomněli jsme řady historických
výročí a při nich postupně otevírali další opravené části zámku.
Rostoucí pozornost Brandýsu, zámku i městu v sousední Evropě
přinášela stále bohatší návštěvy
zahraničních hostů i v tradičních
uniformách, pravidelnou účast velvyslanců blízkých zemí, ale také
velký zájem domácí veřejnosti,
představitelů veřejného života a velení Sil podpory Armády ČR. Svou

jedinečnou formou se v symbióze
vojensko-historických, kulturních
a duchovních událostí Audience
stala každoročně přitažlivou pro
několik tisíc návštěvníků a od roku
2003 patří spolu s Národní svatováclavskou poutí k nejdůležitějším
událostem v našem městě.

Audience
vzpomene Rudolfa II.
Letos jsou s Audiencí spojeny
Rudolfinské slavnosti, aby připomenuly pro město a zámek Brandýs nad Labem i celé Čechy zvlášť
významná výročí 400 let od smrti
a 460 let od narození císaře Rudolfa II. Toto velké historické téma
souznívá s výročími posledních
habsburských panovníků a majitelů
brandýského zámku, jimž bude letošní Audience věnována.
Vzpomínáme 90. výročí úmrtí
blahoslaveného císaře a krále Karla
I. Rakouského, 120. výročí narozenin císařovny Zity a nedožitých
100. narozenin Dr. Otty Habsburského, čestného občana města.

Jaro roku 1912 bylo také časem
rozloučení města s arcivévodským
párem Karlem a Zitou. Po měsících
spokojeného pobytu u nás odcestovali do haličské Kolomyje, kam byl
Karlův 7. dragounský pluk přeložen. Samo toto putování dragounů
v sedlech je po 100 letech námětem
vzpomínek a oslav v řadě míst
v naší zemi – za všechny jmenujme
slavnost v nedaleké Kostelní Lhotě,
která byla první zastávkou Karlova
regimentu na daleké cestě, nebo
velké Městské slavnosti s rozsáhlou
muzejní výstavou ve slezském
Novém Jičíně.

Setkání příznivců
vojenské historie
Audience u císaře Karla I.
– Rudolfinské slavnosti 2012 na
císařském a královském zámku
Brandýse nad Labem budou opět
příležitostí ke slavnostnímu setkání
historických vojáků a milovníků
tradic z ČR, Maďarska, Polska,
Německa, Slovinska i Bulharska.
Mezi hosty z Rakouska spolu
s tradičními vojáky letos přijíždí
i 50členná delegace rakouské armády, církve a historiků, aby blíže
poznali místa, kde císař Karel

sloužil jako voják a která mu byla
tak blízká.

Bohatý kulturní program
Audience bude jako vždy mít
i pozoruhodný rozměr kulturní.
Sbory Václav a Bojan, Komorní
orchestr Far Musica i proslavená
Musica Florea Praga interpretací
hudby renesance a baroka přispějí
k lesku audienčních mší v poutním
chrámu Nanebevzetí Panny Marie
ve Staré Boleslavi a v kostele
Obrácení sv. Pavla v Brandýse nad
Labem. Kulturní program nabídne
i výstavy v rudolfinském duchu, zábavní program poodhalí něco z tajemství alchymistické kuchyně a nebudou chybět ani oblíbené bitevní
obrázky z tureckých válek v dobách
císaře Rudolfa – to vše v prostorách
zahrady a zámku, které bývaly pro
císaře Rudolfa II. nejoblíbenějšími
místy častých pobytů.
Milovníci historických vlaků, ale
i další zájemci budou moci vyrazit
na vyhlídkovou jízdu parním vlakem, který po loňském úspěchu
vypraví i letos České dráhy.
Milan Novák,
vedoucí odboru kultury
a cestovního ruchu, redakce

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ ROKU 2012

400. výročí úmrtí
a 460. výročí narození
císaře Rudolfa II.

90. výročí úmrtí blahoslaveného císaře
a krále Karla I. Rakouského
a 120. výročí narozenin císařovny Zity

Vzpomínka na nedožité 100. narozeniny
Dr. Otty Habsburského,
čestného občana města
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Audience u císaře Karla I. – Rudolfinské slavnosti 2012
SOBOTA 28. DUBNA
10.00 Zámek Brandýs nad Labem
■ Zámecké sklepení
Císařská ústřední alchymistická kuchyně
Muzea alchymistů a mágů rudolfinské Prahy
■ Rudolfova chodba
Tajemný svět Argondie – výstava obrazů
Reona Argondiana
■ Císařské salony
Z Kunstkomory JMCé Rudolfa II. – komorní
výstava rudolfinských uměleckých děl ze sbírek
Národní galerie, Oblastního muzea Praha-východ, Uměleckoprůmyslového muzea

11.00 Rudolfinská zahrada
zámku Brandýs nad Labem
Slavnostní nástup vojenských historických
jednotek, doprovází Ústřední hudba Armády ČR

Audienční mše svatá u Palladia Země
české s relikvií bl. císaře a krále Karla I.
Rakouského

19.00 K obveselení JMCé Velké noční
Theatrum o hrozné vojně s Turkem

Celebrují:

■ Vojenské ležení machometánů a císařských,
historické tržiště,
■ Císařská ústřední alchymistická kuchyně
a výstavy
■ Tajemný svět Argondie
■ Z Kunstkomory JMCé Rudolfa II.
jsou v zámku k vidění po celý den

– Mons. ThDr. Tomáš Holub, generální sekretář České
biskupské konference, kanovník Královské kapituly
sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
– Msgre. Dr. Franz X. Brandmayr, rektor Collegio
Teutonico di Santa Maria dell’ Anima, Řím
– Msgre. Dr. Werner Freistetter, kancléř ordinariátu
Armády Rakouské republiky, biskupský vikář, Vídeň
– R.D. Mgr. Michal Procházka, farář a vikář staroboleslavský, kanovník Kapituly sv. Kosmy a Damiána
– R.D. Mgr. Tomáš Roule, sekretář pražského kardinála
arcibiskupa, kanovník Metropolitní kapituly u sv.
Víta na Pražském hradě

Zazní Missa III Adama Václava Michny
z Otradovic. Komorní orchestr Far Musica a sbory Václav a Bojan řídí Zdeněk Klauda

NEDĚLE 29. DUBNA
8.30

Kostel Obrácení sv. Pavla
v Brandýse nad Labem
Slavná mše svatá

Celebrují:

Rudolfinské slavnosti – zahrada Zámku
Brandýs nad Labem

– R.D. Jan Houkal ThD., farář v Brandýse nad Labem
– Msgre. Dr. Werner Freistetter, kancléř ordinariátu
Armády Rakouské republiky, biskupský vikář
– Msgre. Dr. Franz X. Brandmayr, rektor Collegio
Teutonico di Santa Maria dell’ Anima, Řím

15.00 K obveselení Jeho Milosti Císařské
Velké Theatrum o hrozné vojně
s Turkem

Hudbou autorů renesance a baroka doprovází
Musica Florea Praga.
Změny programu vyhrazeny

12.00 Průvod do Staré Boleslavi
12.30 Poutní chrám Nanebevzetí Panny
Marie ve Staré Boleslavi

I letos se můžete vydat do Mělníka
a zpět parním vlakem

Jízdní řád parního vlaku Karel I.

Po loňské velkém zájmu veřejnosti o vyhlídkovou jízdu vypraví
i letos České dráhy v rámci doprovodného programu Audience
u císaře Karla I. parní vlak.

Brandýs nad Labem,
sobota 28. dubna 2012

V soupravě tažené lokomotivou
„Šlechtična“ budou zařazeny historické vozy – tzv. rybáky s dřevěnými lavicemi ze 40. let minulého
století a bufetový vůz. Cestující
se zde budou moci občerstvit, ale
i zakoupit drobné upomínkové
předměty spojené s největší slávou
parních lokomotiv.
Parní vlak vyjede 28. dubna

z Prahy-Braníka, příjezd do Brandýsa nad Labem je naplánován na
9.30 hod.
Z brandýského nádraží vlak vyrazí v 10.30 hod. na vyhlídkovou jízdu do Mělníka, odkud se po zhruba
hodinové zastávce vrátí zpět do
Brandýsa nad Labem. Podrobný
jízdní řád najdete níže.
– Redakce

Os 19480/1

Os 19482

Zastavení vlaku

Os 19483

Os 19486/7

odj. 7.34

Praha-Braník

příj. 16.30

7.45–7.50

Praha-Vršovice

16.11–16.17

7.54–8.00

Praha hl. n.

16.01–16.07

8.09

Praha-Vysočany

15.51

8.47–9.02

Neratovice

14.57–15.15

✿ 9.09

Neratovice město

✿ 14.51

příj. 9.30

Brandýs nad Labem

odj. 14.30

odj. 10.30

Brandýs nad Labem

příj. 13.30

10.45

Kostelec nad Labem

13.19

✿ 10.58

Neratovice město

✿ 13.05

11.06–11.08

Neratovice

12.56–12.58

11.13

Tišice

12.51

11.18–11.20

Všetaty

12.40–12.45

příj. 11.33

Mělník

odj. 12.27
✿ nástup a výstup pouze u prvního vozu

O jízdu parním vlakem byl při loňských slavnostech velký zájem.

