Boemia mia 1918–2018
Tisková zpráva

V letošním roce si připomínáme dvě významná výročí: 100 let od ukončení první světové války, 100.
výročí vzniku samostatné Československé republiky, a také 10. výročí podepsání česko-italské Dohody o
přátelství a spolupráci, jejímž uzavřením v roce 2008 sedm středočeských měst a obcí (Příbram, Nový Knín,
Milín, Buštěhrad, Doksy, Chyňava a Ptice) oficiálně stvrdilo více než stoleté přátelství s obyvateli
severoitalského regionu Valle di Ledro.
Tyto přátelské vztahy vznikaly během velice krušných válečných let první světové války, od roku 1915,
kdy bylo do Čech a na Moravu dočasně vysídleno téměř 30 000 obyvatel severní Itálie – Tridentska. Toto
pohraniční území v jižním Tyrolsku bylo tehdy součástí Rakouska-Uherska a po vstupu Itálie do války byl vydán
příkaz k evakuaci civilního obyvatelstva. Bez finančních prostředků, bez znalosti reálií a jazyka to byla pro
tyrolské vysídlence velice těžká životní zkouška. Po počáteční nedůvěře místního obyvatelstva si však Italové
svou pracovitostí, skromností a zbožností záhy získali úctu a lásku Čechů. Vzniklá přátelství přetrvávají dodnes.
Poslední víkend v dubnu tak Čechy navštíví více než stočlenná italská delegace z Valle di Ledro,
abychom společně oslavili tato výročí. Projekt jsme nazvali „Boemia mia 1918–2018“. Záštitu nad ním převzala
hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Jermanová-Pokorná a Jeho Excelence Aldo Amati, velvyslanec Itálie
v ČR.
Program:
28. 4. 2018

18.00 hod.

Slavnostní mše v katedrále sv. Víta na Pražském Hradě věnovaná obětem první světové války. Celebruje
arcibiskup Dominik Duka, hudba italský sbor Cima d´oro
29. 4. 2018

18.00 hod.

Slavnostní koncert ve Španělském sále Pražského Hradu. Společně vystoupí Hudba Hradní stráže a Policie ČR
s americkou sólistkou Kelley Hollis a italský mužský sbor Cima d´oro. Účast přislíbil Ugo Rossi, prezident
Autonomní provincie Trento
30. 4. 2018

10.00 hod.

Slavnostní mše na Svaté Hoře u Příbrami věnovaná památce italských vysídlenců v Čechách během první
světové války. Celebruje trentinský exarcibiskup mons. Luigi Bressan a Stanislav Přibyl, generální sekretář České
biskupské konference
11.15–11.45 hod.
Krátký pietní akt u památníku ledrenských vysídlenců a v ambitech Svaté Hory. Oběd v barokním refektáři.
Prohlídka Svaté Hory, návštěva příbramských hřbitovů
16.45–17.00 hod.

„Memoria viva“ – ocenění nejúspěšnějších prací literárně-výtvarné soutěže žáků příbramských základních a
středních škol, ambity Svaté Hory
17.00–19.00 hod.
Společný koncert italského sboru Cima d´oro, Příbramské filharmonie a Vepřekova smíšeného sboru, ambity
Svaté Hory

19.30 hod.
Slavnostní zažehnutí ohně v Novém Kníně při příležitosti „pálení čarodějnic“. Neformální setkání s italskými
přáteli při hudbě a občerstvení.
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