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100. výročí vzniku samostatného
Československa

Pozvání
k odhalení Českého lva
symbolu síly
a nezdolnosti našeho národa

Bělotín
neděle 10. června 2018 v 16:30 hod.
parčík u nádraží

Program:
 Parčík u nádraží v 16:30 hodin
Odhalení bronzové plastiky Český lev od
akademického sochaře Michala Moravce s citátem
prezidenta osvoboditele Tomáše Garrigue Masaryka:
„Vlastenectví je láska k vlastnímu národu nikoli
nenávist k jiným“.
U nového památníku zazní hymny České republiky
a Spojených států amerických v podání Pěveckého
sboru ZŠ Bělotín a Mesa College Vocal Ensemble San
Diego.

 Chrám sv. Jiří Bělotín v 17:30 hodin
Koncert ke stému výročí Washingtonské smlouvy, jež
umožnila vznik samostatného státu Čechů a Slováků.
Účinkují:
- Dětský pěvecký sbor ZŠ Bělotín
pod vedením Adély Dudové
- Komorní smíšený sbor Ostrava
pod vedením Jana Mlčocha
- Mesa College Vocal Ensemble San Diego (USA)
pod vedením Dr. Richarda Chagnona
Zazní hudba českých a světových autorů a úpravy
lidových písní.

Proč český lev?
Historie naší obce je velice složitá.
V roce 1918 nevítali všichni místní Němci vznik ČSR, řada z nich
pak podporovala rozpad mladého státu v roce 1938.
Dosídlování českým obyvatelstvem po roce 1945 neslo a stále
ještě odráží stopy v zanedbanosti či povrchním vztahu k místu
žití.
Český lev nechť je trvalým odkazem současným i příštím, že
naše obec patřila, patří a bude patřit zemím koruny české a je
nutno o ni lví houževnatostí pečovat.

Proč Washingtonská deklarace?
Declaration of Independence of the Czechoslovak Nation by its
Provisional Government
(Prohlášení nezávislosti československého národa jeho
prozatímní vládou)
je dokumentem sepsaným TGM, který po akceptování vládou
USA s prezidentem Wilsonem znamenal zahájení vzniku naší
samostatné republiky. Proto její připomínka za účasti souboru
ze země svobody.

Proč citát Tomáše Garrigue Masaryka?
Slova zakladatele našeho státu nechť jsou připomenutím jak
citlivý a zneužitelný byl a je pocit vlastenectví.

The Mesa College Vocal Ensemble
Je univerzitním souborem z amerického města San Diego
čítajícím 25-35 zpěváků. Sbor uskutečňuje v každém semestru
několik koncertů a dále se účastní řady festivalů v USA.
Spolupracuje s místní filharmonií a dalšími tělesy.
Sbor opakovaně vystupoval na EXPO v Kanadě, Austrálii
a Japonsku, zpíval v Evropě - v Pobaltí a také v Mexiku.
Dirigentem sboru je Dr. Richard Chagnon, ředitel dirigování
a sborového zpěvu na San Diego Mesa College.
V roce 1985 byl vyhlášen „učitelem roku“. Je členem asociace
amerických dirigentů a učitelů vokálního zpěvu.
Sbor pořádá letos krátké turné po Evropě, kdy navštíví a zazpívá
v Plzni, v Praze a ve Varšavě a u příležitosti 100. výročí
Washingtonské deklarace a odhalení sochy českého lva také
v Bělotíně.

