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elý český národ se domnívá, že bude
přešťastný, jestliže si zaslouží míti
místo moudrého otce tuto dceru po
otci pozůstalou za paní a královnu. a abych
vydal svědectví pravdě, dívka tak veliké rozšafnosti a tak dobré spořádanosti, jako je
tato, měla by býti přivedena z nejzazších
končin světa, aby skrze ni opět povstala
země opuštěná, a tato je zrozena k tomu,
a snad to tak rozhodl Bůh, že po zániku
mužského královského rodu má nyní býti
skrze tuto útlou dívku království, jež kleslo,
zavázáno, aby opět
povstalo.
Petr Konrád, opat zbraslavský
L. P. 1309 při návštěvě římského krále
Jindřicha
•

Mše svatá za Elišku Přemyslovnu
bude sloužena v kostele sv. Jakuba
staršího ve Zbraslavi

neděle 6. října
od 11 hodin
Vytiskla tiskárna: AF BKK, s.r.o., Praha 9, Podkovářská 2/674
Graﬁka a sazba: Cherm, www.cherm.eu
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Pořadatel:

Městská část Zbraslav
Hlavní sPonZor:

UJP Praha a.s.
výZnační sPonZoři:

Herčík a Kříž s.r.o., Fiscalis s.r.o.,
viaMo Praha s.r.o., Kámen Zbraslav s.r.o.,
manželé vladimír dlouhý a eliška Břízová
sPonZoři:

MaPol s.r.o., internetová divize vteCH,
restaurant BaraBiZna, Zbraslavská lékárna,
Provozovna služeb Zbraslav s.r.o.,
1. Zbraslavská realitní s.r.o., Kora s.r.o.,
leros s.r.o.
Květinový sPonZor:

Květiny Yveta
Mediální Partneři:

Zbraslavské noviny, Zbraslavinfo
•

jsou věnovány památce dědičky slávy a hrdosti
Přemyslovců, významné kulturní osobnosti
počátku 14. století, královně české a polské,
vévodkyni lucemburské, matce otce vlasti Karla iv. pohřbené ve Zbraslavi (*20. 1. 1292 až
†28. 9. 1330).
•

slavnosti se KonaJí
od středY 2. 10.
do neděle
6 . 1 0. 2 0 1 3

▷ S královnou Eliškou
na víkend do středověku
jubilejní 10. ročník

dny městské části Zbraslav
Středa 2. října

▷ Středověká galantnost a kurtoazie
na dvoře Jana Lucemburského
(veřejná přednáška)
Přednáší Michal Kotík v doprovodu
krásné dámy
od 19 h v Dobře utajeném sklepě v domě
U Modré ryby (U národní galerie č. 469
ve Zbraslavi), kontakt 737 546 741
Vstupné dobrovolné

Varhany romantické,
slavnostní i vážné
Michal Hanzal – varhany,
František Bílek – trubka
O víře, naději a lásce
aneb královský nástroj tančí
Jaroslav tůma – varhany,
adéla srncová – taneční improvizace
Vstupné dobrovolné

Kytarový recitál Štěpána raka
a Jana Matěje raka
Královský sál zbraslavského zámku, od 19 h

Sobota 5. října
▷ Průvod krále Václava ii.
a jeho dcer
start v 11 h, průvod se vydá ze slunečního
města trasou stanovenou
z minulých let
▷ obrazy ze středověkého života
(rodinný program)
středověké tržiště, ukázky řemesel, hudba,
tanec a souboje rytířů
Prostranství před dětským domovem
Charlotty Masarykové,
od 13 do 19 h

Vstupné dobrovolné

Vstupné dobrovolné

Pátek 4. října

Neděle 6. října
▷ Mše svatá za Elišku Přemyslovnu
Kostel sv. Jakuba staršího ve Zbraslavi,
od 11 h

Čtvrtek 3. října

▷ Za Eliškou Přemyslovnou na Mělník –
kulturně historický výlet s průvodcem
místo nástupu do autobusu v 8 h na rohu
ulice Matjuchinovy a elišky Přemyslovny
(návrat do 16 h), rezervace na telefonu
737 546 741 nebo 724 672 447
Jízdné 50 Kč

▷ Koncert pro královnu

▷ noc varhan – slavnostní dvojkoncert
s překvapením
Husův sbor Zbraslav, od 19,30 h

▷ Zbraslavský košt (ve spolupráci s majiteli
zbraslavských vinoték) doplněný o vystoupení
zpěvačky Jany rychterové a houslí
vladimíra Pecháčka
restaurant PatiUM, zimní a letní zahrada,
od 15 do 21 h.
Vstupné 50 Kč
•

Letošní představitelkou Elišky
Přemyslovny je
Zuzana WiLdoVá
•

Slavnosti se konají pod záštitou
Karla SchWarZEnbErga
•

Změna programu vyhrazena
•
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