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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení členové, partneři a podporovatelé spolku Svatá Ludmila 1100 let,

touto  výroční  zprávou  uzavíráme  rok  2019.  Pro  spolek  a  projekt  Svatá
Ludmila 1100 let to byl rok stěžejní a to z řady důvodů. Za připravované
1100.  výročí  od  smrti  sv.  Ludmily  se  postavil  Senát  Parlamentu  České
republiky  a  hned  několik  ministerstev  a  rok  2021  byl  vyhlášen  Českou
biskupskou  konferencí  i Pravoslavnou  církví  v  českých  zemích
a na Slovensku, Rokem  sv.  Ludmily.  Kardinál  Dominik  Duka  pozval
na Národní  pouť  na  Tetín  papeže  Františka,  k  čemuž  se  přidal  také
prezident České republiky. Od založení spolku v roce 2016 jsme společně
ušli  velký  kus  cesty  a jsem  upřímně  rád  za  to,  kde se  nyní  nacházíme.
Do roku 2021 nás ale čeká ještě velké množství práce.

Na výroční rok 2021 připravujeme reprezentativní monografii o sv. Ludmile,
mezinárodní konferenci na Univerzitě Karlově, národní výstavu nebo také
zmíněnou Národní pouť na Tetín. Věříme, že bude vznikat ještě celá řada
akcí a to i v dalších evropských zemích. Gradace projektu je patrná, nikdy
bychom  toho  ale  nedosáhli  bez  Vás  členů,  partnerů  a  podporovatelů
spolku a  také bez managementu spolku.  Na tomto místě bych Vám rád
všem poděkoval za dosavadní spolupráci a také společnou víru v to, že by
svatá Ludmila neměla být zapomenuta a měla by být vnímána jako skutečná
matka národa. 

Naplno se věnujeme úkolům letošního roku,  který  je  negativně ovlivněn
pandemií  a  opatření  s ní  souvisejícími.  Snad  se  nám přes  tuto  nepřízeň
povede v roce 2021 projekt úspěšně  uzavřít.  

Ing. Martin Hrdlička
předseda rady spolku
a starosta obce Tetín
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SVATÁ LUDMILA

Život známé české světice, babičky svatého Václava, 
je inspirující i po 1100 letech.

I když historické informace o svaté Ludmile čerpáme
především  z  pozdějších  legend,  základní obrys
jejího  života je  znám. Narodila  se pravděpodobně
v roce  860.  Díky  manželskému  svazku  s  prvním
historicky  doloženým  přemyslovským  knížetem
Bořivojem  stála  u  samých  počátků konstituování
českého státu a formování národů budoucí střední
Evropy.  Nebyla  jen  manželkou  a ochránkyní
rodinného  krbu,  která  přivedla  na  svět  šest  dětí.
Stala se zakladatelkou vládnoucí dynastie a snažila
se ovlivňovat i soudobou politickou situaci za vlády

svých synů Spytihněva a Vratislava. Významnou roli sehrála také při výchově
vnuka, budoucího knížete Václava, kdy kladla důraz na chlapcovo vzdělání.
Právě předáváním moudrosti a zkušeností zralého věku budoucímu knížeti
ovlivnila náš stát na tisíc let dopředu.
Dne 15. září 921 byla z příkazu snachy Drahomíry zavražděna na tetínském
hradišti Tunnou a Gommonem. Písemné prameny uvádějí, že k tomu došlo
nejspíše  z  politických  a  náboženských  důvodů.  Ludmila  byla  původně
pohřbena  na  Tetíně.  Roku  925  nechal  kníže  Václav  přenést  její ostatky
do svatojiřské baziliky na Pražském hradě a Ludmila byla tak blahořečena,
tímto činem se kníže Václav zařadil mezi panovníky evropského významu.
Svatá Ludmila může v dnešní době inspirovat tím, jak přirozeně naplňovala
svou  úlohu  ženy  a  vychovatelky  v  rodině,  byť pozice  ženy  v  raném
středověku  byla  jiná než dnes.  Její život  byl  v  minulosti  inspirací
i pro výtvarné umění. Především středověká a barokní ikonografie si vybrala
motiv  babičky  jako  vychovatelky  budoucího  svatého  Václava.  Vždy  je
zobrazována  jako  starší žena  s  atributem  šátku,  tedy  nástrojem  své
mučednické smrti.  
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název: Svatá Ludmila 1100 let

Právní forma: zapsaný spolek
Tento spolek je ve smyslu ustanovení § 214 a násl.
zák.  č. 89/2012 Sb., právnickou osobou způsobilou
k  právnímu  jednání.  Je  samosprávnou,
dobrovolnou, nepolitickou a neziskovou organizací
založenou za účelem naplňování společného zájmu.

Spisová značka: L 65220 vedená u Městského soudu v Praze

IČO: 049 24 479

Vznik: 22. března 2016

Sídlo: Za Lužinami 1084/33
155 00 Praha 5 CZ

Poslání – účel 
(dle stanov):

 realizace stejnojmenného projektu Svatá Ludmila
1100 let

 uctění výročí 1100  let  mučednické smrti
sv. Ludmily a probouzení zájmu o ní jako o první
českou  křesťanskou  panovnici,  první českou
světici,  zakladatelku  českého  státu,  zakladatelku
vládnoucí dynastie,  matku  českého  národa,
vychovatelku       sv. Václava

 propojení  úcty  ke  sv.  Ludmile  na  mezinárodní
úrovni
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KDO JSME A ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT 
(POSLÁNÍ, VIZE A HLAVNÍ ČINNOST SPOLKU)

Posláním spolku Svatá Ludmila 1100 let je péče o odkaz svaté Ludmily, jeho
uchovávání,  šíření a  prezentování široké veřejnosti  tak,  aby v  roce 2021
došlo k důstojnému uctění její mučednické smrti, ke které došlo v roce 921
na Tetíně.

Naší  vizí  je  v  období  let  2016 až  2021 propojovat  svatoludmilská  místa
a společně postupovat v naplňování poslání spolku Svatá Ludmila 1100 let,
a to i na mezinárodní úrovni.

Hlavní činnost spolku spočívá zejména v naplňování následujících cílů:
 probouzení  zájmu  o  projekt  a  získávání  nových  členů spolku

a sympatizantů projektu
 zajištění propagace projektu jako celku
 propojování  a  podporování  aktivit  jednotlivých  členů spolku

a občanských aktivit blízkých poslání spolku 
 realizace vlastních projektů v souladu s posláním spolku
 informování členů spolku, sympatizantů projektu a občanských aktérů

o zkušenostech s pořádáním dílčích projektů 
 získávání finančních prostředků a navazování nové spolupráce 
 propojení  úcty  ke  sv.  Ludmile  na  mezinárodní  úrovni,  a  to  formou

navázání kontaktů s místy spojenými s úctou ke sv. Ludmile 

K podpoře hlavní činnosti  vyvíjí spolek dále  činnosti vedlejší,  jakými jsou
například:

 příležitostná publikační činnosti, propagace a reklama 
 příležitostné školicí, přednáškové a obdobné činnosti
 akce pořádané spolkem

Cíle  spolku  jsou  velmi  různorodé,  avšak  všechny  směřují k posílení úcty
ke  svaté  Ludmile,  podpoření národní  identity  současné společnosti
a k vytváření hodnotnějšího kulturního a  životního prostředí pro současné
a budoucí generace.
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

Chod spolku je zabezpečen následujícími orgány:

Valná hromada shromáždění všech členů spolku (resp. 
jejich zástupců)

Kontrolní komise JUDr. Jana Civínová
Mgr. Zuzana Syrová
Ing. Tomáš Báča (do 6/2019)
Petr Šír (od 6/2019)

Rada spolku PhDr. Petr Volf
Mgr. Petr Bubeníček
Mgr. Petr Bouška
Mgr. Stanislav Boloňský

Předseda a člen rady spolku Ing. Martin Hrdlička

Ředitelka projektu Mgr. Miroslava Janičatová

Jednání:

 valná hromada je svolávána jednou za rok
 rada spolku a členové jednají každý měsíc, obvykle vždy třetí týden 

v úterý v měsíci
 na jednání jsou zváni i příznivci a partneři spolku
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ČLENOVÉ SPOLKU 

Zakládajícími  členy spolku je obec Tetín, města Mělník a Roztoky, farnosti
Beroun a Roztoky. V roce 2016 se stal  členem spolku svazek obcí Region
Dolní Berounka,  obce  Zákolany  a  Srbsko,  města  Volyně a  Králův  Dvůr.
V roce  2017  do  spolku  vstoupila  obec  Svatý Jan  pod  Skalou,  město
Dobřichovice  a  lužickosrbská dobročinná organizace  Caritasheim
St. Ludmila.

Těší  nás,  že  se  i  v roce  2019  naše  členská základna  rozšířila,  a  to
o  město  Beroun,  Městkou  část  Praha  2  a  obec  Velký  Chlumec.  Město
Beroun se stalo členem spolku počátkem roku 2019, čemuž předcházela
řada  aktivit  (např.  tematické  pořady  Od  svaté  Ludmily  k  dnešku),
které město  organizovalo  na  základě  podepsaného  memoranda
o spolupráci  se  spolkem a obcí  Tetín  v  roce 2016.  Na konci  roku 2019
o svém vstupu do spolku s platností od 1.  1.  2020 rozhodlo také vedení
Městské části Praha 2, která je pro náš projekt významným svatoludmilským
místem. Nachází se zde největší kostel sv. Ludmily na světě a řada dalších
míst,  spojená  s  úctou  ke  sv.  Ludmile  (např. lékárna,  kavárna,  domov
mládeže, atd.).  S Městskou částí  Praha 2 jsme spolupracovali  již  od roku
2016,  kdy jsme  otevřeli  výstavu  Svatá  Ludmila  a současná  tvář  Prahy  2.
V roce  2017  jsme  se  podíleli  na  vypracování  encyklopedických  hesel
do jejich publikace. Obec Velký Chlumec vstoupila do spolku v průběhu
roku 2019. Na návsi obce se nachází krásná kaplička zasvěcená sv. Ludmile.
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Zakládající členové

Členové 

Členové - fyzické osoby

Ludmila Dohnálková, Milena Bravermannová, 
Jiří Prošek, Jiří Tatíček , Vladimír Kabát



|10|

PARTNEŘI SPOLKU 

Na  tomto  místě bychom  rádi  poděkovali  všem  našim  partnerům,
kteří zachovávají přízeň spolku  a  projektu  a  jejichž řady  se  stejně jako
členská základna rozšiřují. V roce 2019 se mezi partnery projektu zařadila
firma Lhoist, SIKO koupelny a Arcibiskupství pražské.

Bez  Vás  partnerů,  bychom  dnes  nebyli  tam,  kde se  dnes  nacházíme.
Děkujeme!

Hlavní partneři

Partneři
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Záštity
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HOSPODAŘENÍ SPOLKU 

Spolek Svatá Ludmila 1100 let je neziskovou organizací a jeho financování
je zajišťováno především díky darům od partnerů a  členskými příspěvky.
Dílčí projekty spolku jsou pak financovány skrze dotace. Někteří partneři
přispívají také nefinanční formou a  to  například  tak,  že  spolku  poskytují
zlevněné služby  a produkty  či  jejich  cenu  úplně odpouštějí.  Posledním
finančním zdrojem je příjem ze ziskové činnosti.
Většina  výdajů spolku  se  váže  zejména  k provozu.  Jedná se  o  mzdy,
nájemné, služby, marketing a další. Ostatními výdaji jsou pak financovány
dílčí projekty.
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Příjmy

Členské příspěvky 147 500,00 Kč
Dary 561 660,00 Kč
Dotace 260 000,00 Kč
Zisková činnost 132 963,00 Kč
KB úroky 840,00 Kč
CELKEM 1 102 963,00 Kč

Členské pří-
spěvky ; 13 %

Dary; 51 %

Dotace; 24 %

Zisková činnost; 
12 %

KB; 0 %



|14|

Výdaje

Mzdové výdaje 470 427,00 Kč
Nájem kanceláře 78 578,60 Kč
Marketing 125 065,00 Kč
Účetní služby 10 070,00 Kč
KB poplatky 3 936,25 Kč
Materiál na ziskovou činnost 36 962,00 Kč
Ostatní výdaje 422 088,85 Kč
CELKEM 1 147 127,70 Kč

Mzdové výdaje; 41 
%

Nájem kanceláře; 7 %

Marketing; 11 %

Účetní služby; 1 %
KB; 0 %

Materiál na zis-
kovou činnost; 3 %

Ostatní výdaje; 37 
%
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MEDIÁLNÍ OHLASY

Přečtěte si

 RadioVaticana.cz, Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček 
pozval papeže Františka do naší vlasti na výročí smrti sv. Ludmily, 
22.3.2019, zde

 iROZHLAS, Vondráček po audienci u papeže: Mluvili jsme o vztahu 
církve a státu, na restituce v Česku nedošlo, 22.3.2019, zde

 Katolický týdeník, Zpravodajství/Z domova i ze světa. 2.4.2019
 Český rozhlas Proglas, Zájem o připomenutí sv. Ludmily roste, 

organizátoři žádají o pomoc senát, 28.5.2019, zde
 Senát Parlamentu České republiky, Senát se zapojí do oslav 1100. 

výročí od smrti kněžny Ludmily, 28.5.2019, zde
 Berounský deník, V Karlštejně se setkají historické průvody z Prahy 

a Králova Dvora, 1.6.2019, zde
 Katolický týdeník, V Senátu o sv. Ludmile, 4.6.2019
 Město Beroun, Do Berouna zavítal kníže Karel Schwarzenberg, 

4.6.2019, zde
 cirkev.cz, Palladium země České se vrací na Velehrad, 2.7.2019, zde
 cirkev.cz, Skončilo 119. plenární zasedání České biskupské 

konference, 6.7.2019, zde
 Středočeská centrála cestovního ruchu, Svatoludmilská pouť 

na Tetíně, zde
 Exarchát – zpravodaj řeckokatolické církve, Seminář k výročí Roku 

kněžny Ludmily, 1.8.2019
 Kurýr, Přijede za dva roky na tetínskou pouť papež?, 1.9.2019
 Katolický týdeník, Sv. Ludmilu představí dokument, 3.9.2019
 e-Vsudybyl, Svatoludmilská pouť na Tetíně nabídne bohatý program, 

5.9.2019, zde
 BerounDnes.cz, Svatoludmilská pouť na Tetíně zve na koncerty, trhy, 

výstavy, či přednášky, 6.9.2019, zde
 FirstStyle, Svatoludmilská pouť na Tetíně zve na koncerty, trhy, výstavy

či přednášky, 7.9.2019, zde
 oipunk.eu, Svatoludmilská pouť, 8.9.2019, zde

https://www.mesto-beroun.cz/aktualne/aktuality/do-berouna-zavital-knize-karel-schwarzenberg-4773cs.html
https://www.senat.cz/zpravodajstvi/zprava.php?id=2732
https://berounsky.denik.cz/kultura_region/v-karlstejne-se-setkaji-historicke-pruvody-z-prahy-a-kralova-dvora-20190601.html
https://www.centralbohemia.cz/dre-cs/954-svatoludmilska-pout-na-tetine.html
https://www.e-vsudybyl.cz/clanek/svatoludmilska-pout-na-tetine-nabidne-bohaty-program-865/
https://www.beroundnes.cz/zpravy/20114-svatoludmilska-pout-na-tetine-zve-na-koncerty-trhy-vystavy-ci-prednasky/
https://www.firststyle.cz/svatoludmilska-pout-na-tetine-zve-na-koncerty-trhy-vystavy-ci-prednasky/
https://www.oipunk.eu/clanky/svatoludmilska-pout-641
./Do%20Berouna%20zav%C3%ADtal%20kn%C3%AD%C5%BEe%20Karel%20Schwarzenberg
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/190702palladium-zeme-ceske-se-vraci-na-velehrad
https://zpravy.proglas.cz/udalosti/zajem-o-pripomenuti-sv-ludmily-roste-organizatori-zadaji-o-pomoc-senat/
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=29159
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/vatikan-radek-vondracek-papez-frantisek_1903221427_kro
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 Kultura21.cz, Svatoludmilská pouť na Tetíně zve na koncerty, trhy, 
výstavy či přednášky; návštěvníci zde poprvé uvidí relikviář s ostatky 
kněžny Ludmily a knížete Václav, 9.9.2019, zde

 scena.cz, Svatoludmilská pouť na Tetíně, 9.9.2019, zde
 České novinky.eu, Svatoludmilská pouť na Tetíně zve na koncerty, 

trhy, výstavy či přednášky; návštěvníci zde poprvé uvidí relikviář 
s ostatky kněžny Ludmily a knížete Václava, 9.9.2019, zde

 Náš region, Svatoludmilská pouť na Tetíně zve na koncerty, trhy, 
výstavy či přednášky; návštěvníci zde poprvé uvidí relikviář s ostatky 
kněžny Ludmily a knížete Václava, 10.9.2019, zde

 zakulturou.cz, Svatoludmilská pouť na Tetíně zve na koncerty, trhy, 
výstavy či přednášky; návštěvníci zde poprvé uvidí relikviář s ostatky 
kněžny Ludmily a knížete Václava, 10.9.2019, zde

 Katolický týdeník, Ukazuje nám, co je důležité, 10.9.2019
 cirkev.cz, Na Svatoludmilské pouti bude možnost uctít ostatky knížete 

Václava a kněžny Ludmily, 11.9.2019, zde
 Místní kultura, Svatoludmilská pouť na Tetíně 2019, 11.9.2019, zde
 studioCI6, Svatoludmilská pouť na Tetíně zve na koncerty, trhy, 

výstavy, 11.9.2019, zde
 Český rozhlas Proglas, Svatá Ludmila bude mít svou výstavu, 

13.9.2019, zde
 kudyznudy,cz, 10 míst, kam za svatou Ludmilou,16.9.2019, zde
 Katolický týdeník, Svatou Ludmilu uctili poutí i výstavou, 17.9.2019
 Berounský deník, Knihovna Beroun bude hostit přednášku 

o sv. Ludmile, 17.9.2019, zde
 Městská knihovna Beroun, Od svaté Ludmily k dnešku II., 18.9.2019, 

zde
 Berounský deník, Víno, zpěv – a sposta dalšího. To je víkend! 

19.9.2019, zde
 Středozemě, Na Tetíně bude poprvé vystavený relikviář s ostatky 

kněžny Ludmily a knížete Václava, 19.9.2019, zde
 Berounský deník, Svatoludmilská pouť na Tetíně zve na koncerty, trhy,

výstavy či přednášky, 20.9.2019, zde
 Katolický týdeník, V Tetíně slavili sv. Ludmilu, 24.9.2019
 Berounský deník, Svatoludmilskou pouť na Tetíně si nenechala ujít ani

středočeská hejtmanka, 26.9.2019, zde
 Odraz, Svatá Ludmila se vrátila domů, 1.10.2019, zde

http://www.kultura21.cz/aktualne/19764-svatoludmilska-pout-na-tetine-zve-na-koncerty-trhy-vystavy-ci-prednasky-navstevnici-zde-poprve-uvidi-relikviar-snostatky-knezny-ludmily-a-knizete-vaclava
http://www.kultura21.cz/aktualne/19764-svatoludmilska-pout-na-tetine-zve-na-koncerty-trhy-vystavy-ci-prednasky-navstevnici-zde-poprve-uvidi-relikviar-snostatky-knezny-ludmily-a-knizete-vaclava
http://www.kultura21.cz/aktualne/19764-svatoludmilska-pout-na-tetine-zve-na-koncerty-trhy-vystavy-ci-prednasky-navstevnici-zde-poprve-uvidi-relikviar-snostatky-knezny-ludmily-a-knizete-vaclava
http://www.scena.cz/index.php?d=1&o=4&c=36468&r=28
https://www.centralbohemia.cz/dre-cs/954-svatoludmilska-pout-na-tetine.html
https://nasregion.cz/berounsko/svatoludmilska-pout-na-tetine-zve-na-koncerty-trhy-vystavy-ci-prednasky-navstevnici-zde-poprve-uvidi-relikviar-s-ostatky-knezny-ludmily-a-knizete-vaclava/
http://www.zakulturou.cz/spolecnost/svatoludmilska-pout-na-tetine-zve-na-koncerty,-trhy,-vystavy-ci-prednasky;-navstevnici-zde-poprve-uvidi-relikviar-s-ostatky-knezny-ludmily-a-knizete-vaclava.html
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/190910na-svatoludmilske-pouti-bude-moznost-uctit-ostatky-knizete-vaclava-a-knezny-ludmily
http://www.mistnikultura.cz/svatoludmilska-pout-na-tetine-2019
http://www.attackerci6.cz/archiv/7789
https://zpravy.proglas.cz/udalosti/svata-ludmila-bude-mit-svou-vystavu/
https://www.kudyznudy.cz/aktuality/10-mist-kam-na-vylet-za-svatou-ludmilou
https://berounsky.denik.cz/zpravy_region/kratce-knihovna-bude-hostit-prednasku-o-sv-ludmile-20190917.html
https://www.knihovnaberoun.cz/od-svate-ludmily-k-dnesku-ii/
https://berounsky.denik.cz/z-regionu/vino-zpev-a-spousta-dalsiho-to-je-vikend-20190919.html
https://www.stredozeme.cz/cs/na-tetine-bude-poprve-vystaveny-relikviar-s-ostatky-knezny-ludmily-a-knizete-vaclava.html
https://berounsky.denik.cz/kultura_region/svatoludmilska-pout-na-tetine-zve-na-koncerty-trhy-vystavy-ci-prednas-20190920.html
https://berounsky.denik.cz/kultura_region/svatoludmilskou-pout-na-tetine-si-nenechala-ujit-ani-stredoceska-hejtmanka-20190926.html
https://www.roztoky.cz/userfiles/file/odraz/odraz-10-19.pdf
http://www.kultura21.cz/aktualne/19764-svatoludmilska-pout-na-tetine-zve-na-koncerty-trhy-vystavy-ci-prednasky-navstevnici-zde-poprve-uvidi-relikviar-snostatky-knezny-ludmily-a-knizete-vaclava
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 Ukrajinská pravoslavná církev, Vedoucí záležitostí Ukrajinské 
pravoslavné církve se setkal s ředitelem úřadu v Praze a zástupci obce
Tetín, 19.11.2019, zde

 Berounský deník, Svatoludmilská pouť na Tetíně zve na koncerty, trhy,
výstavy, či přednášky, 20.9.2019, zde

 Katolický týdeník, Blahopřejeme všem, kdo vyhráli, 15.10.2019
 Odraz, Konference o kněžně sv. Ludmile, 1.11.2019, zde
 Středočeské střípky, Kněžna sv. Ludmila, 1.11.2019
 Pražský patriot, Praha 2 chce vstoupit do spolku Svatá Ludmila 1100 

let, 10.11.2019, zde
 Katolický týdeník, Arcibiskupství postaví novou školu, 31.12.2019

 Poslechněte si

 Český rozhlas Dvojka, 34. schůzka: Vražda kněžny Ludmily, 19.3.2019,
zde

 Český rozhlas Plus, Host: Miroslava Janičatová, ředitelka projektu 
Svatá Ludmila 1100 let, 15.9.2019, zde

Podívejte se

 Česká televize, Cesty víry: Ludmila a její lidé, 22.4.2019, zde
 TV Noe, Živě s Noe, 16.9.2019, zde
 PrahaTV, Levý Hradec uctil vzácnou relikvii, 17.9.2019, zde
 Česká televize, Sama doma, část: Svatoludmilská pouť, 17.9.2019, zde
 PrahaTV, Tetín by rád pozval papeže Františka, 26.9.2019, zde
 Svatá Ludmila 1100 let, Konference Kněžna sv. Ludmila, 24.10  

2019, zde
 Svatá Ludmila 1100 let, Konference Kněžna sv. Ludmila – Levý 

Hradec – exkurze s výkladem, 24.10  2019, zde
 Agentura Netopýr, Králodvorská kronika 2018 - Průvod bavorského 

vévody Štěpána II., 15. 6. 2018, zde
 Česká televize, Studio 6 Víkend, Svatoludmilská pouť  na Tetíně ,

(živý vstup), 22.9. 2018, zde   
 PRAHA TV, V Tetíně se konala Svatoludmilská pouť, 24. 9. 

2018, zde
 Svatá Ludmila 1100 let, Svatoludmilská pouť Tetín,                   

22. září 2018, 10. 12. 2018, zde

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10441287766-studio-6-vikend/218411010120922/video/645524
https://www.youtube.com/watch?v=Kz6AH6H9rGo&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=fsBmnjzBGfc
https://www.youtube.com/watch?v=q2HnNW7lVck
https://prahatv.eu/zpravy/stredocesky-kraj/stredocesky-kraj/8365/v-tetine-se-konala-svatoludmilska-pout
https://news.church.ua/2019/11/19/keruyuchij-spravami-upc-zustrivsya-z-sekretarem-prazkoji-jeparxiji-i-predstavnikami-spilnoti-sv-lyudmili-cheskoji/
https://www.roztoky.cz/userfiles/file/odraz/odraz-11-19.pdf
https://www.prazskypatriot.cz/praha-2-chce-vstoupit-do-spolku-svata-ludmila-1100-let/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/219562215500004-ludmila-a-jeji-lide/
https://tvnoe.cz/index.php/porad/25402-zive-s-noe
https://prahatv.eu/zpravy/stredocesky-kraj/stredocesky-kraj/11186/levy-hradec-uctil-vzacnou-relikvii
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1148499747-sama-doma/219562220600095/obsah/719742-svatoludmilska-pout
https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=1216067258599202
https://berounsky.denik.cz/kultura_region/svatoludmilska-pout-na-tetine-zve-na-koncerty-trhy-vystavy-ci-prednas-20190920.html
https://www.youtube.com/watch?v=0RPxwSmPGxc
https://plus.rozhlas.cz/host-miroslava-janicatova-reditelka-projektu-svata-ludmila-1100-let-8075497
https://dvojka.rozhlas.cz/34-schuzka-vrazda-knezny-ludmily-7938354
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PREZENTACE NA AKCÍCH

V roce 2019 jsme do spolku a projektu Svatá Ludmila 1100 let nově pořídili
stánek  a  účastnili  jsme  se  tak  několika  kulturních,  náboženských  akcí
a veletrhů. Uvědomujeme si, že osobní kontakt, stejně tak jako oslovování
potenciálních příznivců, je pro nás velmi důležité a cenné pro rozšiřování
povědomí  o  sv.  Ludmile  a  projektu  obecně.  Díky  aktivní  prezentaci
na akcích se stánkem jsme v roce 2019 získali  také mnohem vyšší příjem
ze ziskové činnosti než léta před tím. 
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A kde jste se s námi mohli v roce 2019 setkat? 
 
Veletrh REGIONTOUR, Brno, 16. - 19. ledna 2019
 
Veletrh Holiday World, Praha, 21. - 24. února 2019
 
IV. Pouť Matic Moravských, Svatý Hostýn, 28. dubna 2019
 
Audience u císaře Karla I., Brandýs nad Labem, 4. května 2019
 
Dny slovanské kultury, Uherské Hradiště, 22. května - 26. května 2019
 
Dny lidí dobré vůle, Velehrad, 4. - 5. července 2019 
 
Svatoludmilská pouť na Levém Hradci, Levý Hradec, 15. září 2019
 
Svatoludmilská pouť na Tetíně, Tetín, 21. září 2019
 
Dračí lodě, Beroun, 30. srpna 2019
 
Mělnické vinobraní, Mělník, 20. - 22. září 2019 
 
Národní svatováclavská pouť, Stará Boleslav, 27. - 28. září 2019
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AKCE V ROCE 2019

Spolek  Svatá  Ludmila  1100  let  naplňuje  své poslání skrze  kulturní,
společenské,  odborné a  duchovní aktivity.  Naším  cílem  je  jednak
podněcovat dění ve svatoludmilských místech, ale také se aktivně podílet
na pořádání či spolupořádání rozmanitých akcí. Díky tomu se v roce 2019
uskutečnili následující akce:

Výroční rok kněžny Ludmily
Datum: 28. dubna 2019
Místo: Senát Parlamentu ČR

Na půdě Senátu Parlamentu ČR proběhl 
z podnětu  spolku Svatá Ludmila  1100 let
seminář s  názvem Výroční  rok  kněžny
Ludmily. Akce  proběhla  v  rámci  příprav
na celonárodní oslavy významného jubilea
1100 let od smrti kněžny Ludmily. Seminář
se  uskutečnil  pod  laskavou  záštitou
předsedy  Senátu  Jaroslava  Kubery

a účastnila  se  ho  řada  státních  institucí  a politiků.  Mezi  řečníky zazněla
na semináři slova místopředsedy Senátu Ing. Jiřího Oberfalzera, radního
pro oblast  kultury  a  památkové  péče  Středočeského  kraje  Mgr.  Karla
Horčičky,  předsedy spolku  a  starosty  obce Tetín  Ing.  Martina  Hrdličky,
ředitelky projektu Mgr. Miroslavy Janičatové, Mgr. Jakuba Izdného, PhD.
z Ústavu  světových  dějin  Univerzity  Karlovy  nebo ředitele  Pastoračního
střediska  Arcibiskupství  pražského  Mgr.  Michala  Němečka.  Fotografie
a více o programu se dozvíte zde. 

https://www.senat.cz/zpravodajstvi/akce.php?cinnost=jedna&id=24616
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Svatá Ludmila a Berounsko
Datum: 4. června 2019
Místo: Obřadní síň MěÚ Beroun

Město Beroun se stalo počátkem roku 2019
členem  spolku  Svatá  Ludmila  1100
a v témže  roce  vznikla  také  destinační
agentura Berounsko. Při této příležitosti se
v obřadní  síni  berounské  radnice
uskutečnila prezentace  projektu  Svatá
Ludmila  1100  let  a zmíněné  destinační
agentury  Berounsko. Pozvání  přijali  místní

podnikatelé  a  také poslanec  a zástupce  šlechtických  rodů  kníže  Karel
Schwarzenberg.  Setkání  pořádalo  město  Beroun  ve  spolupráci  se
spolkem Svatá Ludmila 1100 let. Fotografie z akce naleznete zde. 

Pochod pátera Karla Dvorského
Datum: 22. červen 2019
Místo: Tetín – Svatý Jan pod Skalou

V  sobotu  22.  června  se  konal  již čtvrtý  ročník
Pochodu  pátera  Karla  Dvorského.  Účastníci
vyrazili  ráno  z Tetína  a do Svatého  Jana
pod Skalou  se  dostali  po  Cestě Vojty  Náprstka.
Ve Svatém  Janu  je  čekalo  uvítání  a program
v rámci Svatojánské pouti.
Karel  Dvorský  byl  tetínským  farářem,  který také
spravoval farnost v obci Svatý Jan pod Skalou. Pan
Dvorský nejdříve  do  „Jána“ dojížděl  na  svém
motocyklu,  avšak  v pozdějším  věku  začal  chodit
pěšky. Tento pozoruhodný muž, kterého nezlomil
ani komunistický režim, tak zhruba dvakrát týdně
absolvoval  osmikilometrovou  trasu  mezi  oběma
obcemi.

https://www.mesto-beroun.cz/aktualne/aktuality/do-berouna-zavital-knize-karel-schwarzenberg-4773cs.html
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Královský průvod – Poselstvo vévody Štěpána II. Bavorského 
Datum: 1. – 2. červen 2019
Místo: Králův Dvůr – Beroun – Tetín – Srbsko – Karlštejn 

První  červnový víkend  se  již  počtvrté  uskutečnila  odnož Královského
průvodu s názvem Poselstvo vévody  Štěpána II. Bavorského. Tato druhá
větev  Královského  průvodu  vznikla  z iniciativy  starosty  obce  Tetín
a projektu Svatá Ludmila 1100 let, námětem opřena o historickou postavu
vévody Bavorského Štěpána II., u nás známého
z filmu  Noc  na Karlštejně  v podání  Miloše
Kopeckého. Poselstvo tradičně vyšlo z Králova
Dvora  a pokračovalo  přes Beroun,  Tetín
a Srbsko až  na Karlštejn.
Letošní novinkou byla kopie sochy sv. Ludmily
(foto: Alois Vašků),  která byla během průvodu
Poselstva  vévody  Bavorského  Štěpána  II.
nesena  na  Tetín  a  vystavována  na  všech
zastávkách průvodu společně s kopií relikviáře
sv. Ludmily. Relikviář sv. Ludmily, byl inspirován
středověkými ostatkovými relikviáři,  ve kterém
byla uložena replika hedvábné látky, nalezené
v hrobce  sv.  Ludmily.  Fotografie  z  akce
naleznete zde a zde. 
 

https://www.zonerama.com/FotoLaSonrisa/Album/5358755
https://www.zonerama.com/FotoLaSonrisa/Album/5358729
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Výstava – Významné osobnosti Litoměřic
Datum: 29. srpna 2019
Místo: Kostel sv. Ludmily v Litoměřicích 

Kostel  sv.  Ludmily  na  litoměřickém
Kapucínském  náměstí  hostil  výstavu
trojice  autorů  Oldřich  Doskočil,  Pavel
Rýva  a  Pavel  Lolo,  kteří  se  rozhodli
prezentovat  dosud  nepublikované
materiály  o  významných  osobnostech,
které  jsou  v Litoměřicích  uloženy
k poslednímu  odpočinku.  Prezentovali
tedy  i  odkaz  sv.  Ludmily  spojený
s městem Litoměřice. Stejné téma autoři
zpracovali i knižně. 
Kostel  sv.  Ludmily  začal  sloužit  jako
místo k setkávání a to z iniciativy farnosti
i  spolku Svatá Ludmila 1100 let.  Máme
tedy  velkou  radost,  že  si  v  životě
místních  lidí  nachází  své  místo.
Fotografie z akce naleznete zde. 

http://litomericko24.cz/2019/09/02/autori-knihy-vyznamne-osobnosti-litomeric-vystavuji-v-kostele-sv-ludmily/69433060_2519018098144145_5983728941930643456_o/
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Poutě ke svaté Ludmile
datum: třetí a čtvrtý víkend - září 2019
Místo: svatoludmilská místa v ČR

Třetí a  čtvrtý zářijový víkend  se  po  mnoha místech  v  České republice
konaly tradiční svatoludmilské poutě. Program poutí byl rozmanitý. 

Litoměřice

Velmi  nás  potěšilo,  že  kostel
sv. Ludmily  v Litoměřicích,
oživený  díky  iniciativě  farnosti
i spolku Svatá Ludmila 1100 let,
znovu  slouží  jako  místo
pro setkávání.  15.  září  byla
v kostele  sloužena

svatoludmilská mše, kterou celebroval Mons. Jan Baxant a na místě bylo
možné  uctít  relikviář  ve  tvaru  ruky  s ostatky  svaté  Ludmily.  Mše  se
uskutečnila  v  rámci  programu  800.  výročí  od založení  města.  Spolek
na zmíněnou akci zajistil přítomnost čestné stráže. Galerie fotografií z akce
zde. 

Levý Hradec

15.  září 2019  opustila  potřetí
lebka  sv.  Ludmily  Svatovítskou
pokladnici  a putovala  do  města
Roztoky  u  Prahy  a  na  Levý
Hradec (předtím byla zapůjčena
na  Velehrad  a na Tetín).
Slavnostní  svatoludmilskou
mši celebroval  Mons.  Dominik
kardinál  Duka  OP,  arcibiskup

pražský. Po mši  kardinál  Duka  požehnal  vyhlídku  sv.  Ludmily,
kterou inicioval spolek a realizovalo město Roztoky u Prahy. Poté proběhl
slavnostní oběd, který se konal v roztockém zámku Středočeského muzea.
Následovala komentovaná prohlídka putovní výstavy Kněžna sv. Ludmila –
Střední  Čechy,  kolébka  národních  patronů,  která  vznikla  za  laskavé

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/9468918d-78cd-4512-b9cb-cd95e54e4072
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finanční podpory Středočeského kraje.

Oslavy  začaly  již  v pátek  14. září
vigilií a bděním  se  svatou
Ludmilou.  Zapůjčení vzácné
relikvie  přilákalo  velký počet
poutníků.  Přítomnost  lebky  byla
provázena  bezpečnostními
opatřeními.  Tímto  bychom  rádi
jménem  spolku  poděkovali
Čestné stráži  AČR,  která byla
důstojnou  ochranou  národní
kulturní památky.  Lebka byla na Levý Hradec dovezena v relikviářovém
krytu, na jehož pořízení se spolek podílel. Kryt byl financován ze sbírky
roztockých farníků. Galerie  fotografií z akce zde.

Městská část Praha 2

V  podvečer  15.  září
proběhl  na náměstí  Míru
v  Městské  části  Praha  2
koncert  k  poctě
sv. Ludmily,  za  účasti
Dvořákova  symfonického
orchestru  a  Kühnova
dětského  sboru.
Následující den se konala
poutní  slavnost  sv.  Ludmily  za účasti  apoštolského  nuncia  Mons.
Ch. Daniela  Balvo. V  rámci  obou  programů  byli  účastni  představitelé
radnice  v čele  s paní  starostkou  Mgr.  Janou  Černochovou.  Galerie
fotografií z akce zde.

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/5f182ae7-cf79-4f09-98d9-97c8bf9ae374
http://m.praha2.cz/Vcerejsi-slavnostni-koncert-pred-kostelem-sv-Ludmily-na-namesti-Miru-navstivily-stovky-posluchacu.html
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Tetín

21. září proběhla tradiční
svatoludmilská  pouť na  Tetíně,
kterou celebroval apoštolský
nuncius  Mons.  Charles  D.  Balvo
a Mons.  Karel  Herbst.  V  rámci
mše byly vysvěceny  nové  zvony
a přítomen byl novogotický
relikviář  s ostatky
sv. Ludmily a Václava,  který  byl
později  k  vidění  v  kostele

sv. Ludmily. Na závěr  mše  vystoupili  na  pódium  zástupci  dalších  církví,
od pravoslavného  biskupa  Michala  po členy  protestantských  církví
z Berouna,  kteří pronesli  krátkou  modlitbu  ke sv. Ludmile.  Společně
tak bylo vyjádřeno ekumenické úsilí o hledání toho, co je všem společné -
jednota křesťanů a všech lidí. 
V odpoledním programu probíhaly přednášky, skupinové malování Tetína
nebo koncerty. Podrobný program zde. Fotografie z akce zde.

4. celosvětový sraz Ludmil a 2. celosvětový sraz Bořivojů
V rámci tetínské poutě ke svaté Ludmile se již tradičně uskutečnil  také
4.  celosvětový sraz  Ludmil  a  2. celosvětový  sraz  Bořivojů, kterého  se
zúčastnilo necelých 100 nadšenců. 

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/93a10135-1bf2-49fc-b2a2-81bf8940f9f4
http://www.svataludmila.cz/wp-content/uploads/2019/09/Podrobn%C3%BD-plak%C3%A1t-A2-page-001.jpg
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Kněžna sv. Ludmila. Střední Čechy, kolébka národních patronů
Datum: září – prosinec 2019
Místo: Roztoky u Prahy

Putovní  výstava  spolku  Svatá  Ludmila  1100  let
a autorů PhDr. Zdeňka Kuchyňky a Mgr. Stanislava
Boloňského,  připravená  Středočeským  muzeem
v Roztokách  u  Prahy  k  1100.  výročí
od smrti kněžny  Ludmily,  připomíná  počátky
českého  státu  a  nejstarší  domácí  světce
sv. Ludmilu,  sv. Václava,  sv. Vojtěcha
a sv. Prokopa. Vernisáž proběhla v pátek 13. září
2019. 

Výstava  vznikla  na základě  podepsaného
memoranda  o  spolupráci  mezi  spolkem  Svatá

Ludmila  1100  let  a Středočeským  krajem  a  díky  finanční  podpoře
Středočeského  kraje.  Výstava  je  koncipována  jako  putovní  a do konce
roku 2021 navštíví vybrané příspěvkové organizace Středočeského kraje
(např. ve Sládečkově vl. muzeu v Kladně, v Rakovníku, Vlašimi, Mělníku,
atd.) Galerie fotografií z výstavy zde.

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/1cd80302-11be-408c-961a-f61389296454
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Od svaté Ludmily k dnešku II.
Datum: 18. září 2019
Místo: Beroun

18.  září se  uskutečnil  tematický
pořad Od svaté Ludmily k dnešku II.
Dopolední  program  se konal
v Kulturním  domě  Plzeňka
a zúčastnili  se ho  žáci  pátých  tříd
berounských  základních  škol.  Děti
se zábavnou formou dozvěděly více
o historii  a době,  ve které  kněžna
Ludmila žila.

Odpolední  program  byl  zahájen
v 16:00 v Městské knihovně Beroun a jako čestný host dorazil i kníže Karel
Schwarzenberg.  Po oficiálním  zahájení  následoval  připravený  program
složený  z přednášek  (farářka  Sandra  Silná,  historik  Jakub  Izdný,  Anna
Nosková). Na závěr proběhl koncert kvarteta Signum.

Konference Kněžna sv. Ludmila
Datum: 24. října 2019
Místo: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy 

Tradiční  svatoludmilská  konference,  která  se
v roce  2019  konala  ve  spolupráci  se
Středočeským  muzeem  v Roztokách  u Prahy
a za finanční podpory Středočeského kraje. 
V rámci  příspěvků  zazněla  např.  přednáška
prof. Petra  Sommera  o  svaté  Ludmile
a nejstarších  českých  světcích  nebo  příspěvek
o textiliích  z  hrobu  sv. Ludmily,  kterými  se
Milena Bravemnanová dlouhodobě zabývá. 
Pro větší šíření povědomí o svaté Ludmile jsme
z konference  pořídili  záznam,  který  naleznete
zde.  Podrobný program  zde. Galerii fotografií
z konference naleznete zde.

http://www.svataludmila.cz/wp-content/uploads/2019/09/svatoludmilska_konference_2019_plakat.jpg
https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/598721aa-18db-4d99-8b21-0372a033b1d5
https://www.youtube.com/watch?v=Kz6AH6H9rGo
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Přednášky o sv. Ludmile/národních patronech
Datum po celý rok 2019
Místo: různá místa v ČR

V roce 2018 začal spolek vyvíjet vlastní
přednáškovou  činnost,  a  to  zejména
proto,  aby  se  široká veřejnost  mohla
blíže seznámit s osobností sv. Ludmily
a jejím odkazem. Přednášky pro spolek
připravuje  Mgr.  Jakub  Izdný,  PhD.
z Ústavu  světových  dějin  Univerzity
Karlovy.  Pan magistr  Izdný si  připravil
dvě verze  přednášek  – jednu

zaměřenou pouze na postavu sv. Ludmilu a jednu, která se věnuje obecně
tématu národních patronů. 
Jednotlivé přednášky  přizpůsoboval  p.  Izdný  i  lokální  historii  spjaté
s tematiku  o sv.  Ludmile.  Některé přednášky  se  konaly  i na středních
školách. V dalších letech budeme s přednáškovou činností pokračovat.

Jednotlivá místa konání veřejných přednášek a jejich účast. Celkem jsme
přednáškami oslovili více jak 200 osob.
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DALŠÍ ČINNOST V ROCE 2019

Vyhlášení roku 2021 Rokem svaté Ludmily

 Česká  biskupská  konference  rozhodla  na  svém  119.  plenárním
zasedání na Velehradě o vyhlášení roku 2021 Rokem svaté Ludmily.

 10.  října  2019  se  v  rámci  zasedání Pravoslavné  církve  v  českých
zemích a na Slovensku rozhodlo o vyhlášení roku 2021 za jubilejní rok
sv. Ludmily. Pravoslavná církev se tímto k plánovanému výročí rovněž
připojuje. 

Papež František pozván na Národní pouť na Tetín

 Česká  biskupská
konference  rozhodla
o oficiálním pozvání papeže
Františka  do  České
republiky v souvislosti
s plánovanou  Národní
poutí na Tetín k poctě svaté
Ludmily dne 11. září 2021. 

 Pozvání  papeže  podpořil
rovněž  prezident  republiky
Miloš  Zeman  a  kardinál
Dominik  Duka  dopisem  k rukám  Jeho  Svatosti  papeži  Františku
a pozvali  ho  při  této  příležitosti  Národní  pouti  na Tetín  do  České
republiky. 

 Ředitelka  projektu  Mgr. Miroslava  Janičatová  zpracovala  projekt
Národní pouti na Tetín ve spolupráci s brněnskou   firmou Sun Drive
s.r.o. Při příležitosti Národní poutě do Říma v listopadu 2019 k výročí
svatořečení Anežky české byl tento projekt předán papeži Františku
kardinálem Dominikem Dukou a ministrem zahraničních věcí České
republiky  Tomášem  Petříčkem.  Projekt  obsahoval  mimo  jiné
technické specifikace akce a položkový rozpočet.

 Téhož  roku  navštívil  papeže  Františka  předseda  Poslanecké
sněmovny  Radek  Vondráček  a  předal  rovněž  pozvání  k  návštěvě
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České republiky v roce 2021 při příležitosti 1100 let od mučednické
smrti kněžny Ludmily. 

Zahraniční cesty – Ukrajina

 Zástupci  spolku  Svatá  Ludmila  1100  let  se  v  květnu  2019  setkali
v Kyjevě  s dvěma  nejdůležitějšími  církevními  představiteli
země. Metropolitou  Ukrajinské  pravoslavné  církve  Epifanijem
Dumenkem  a  s  arcibiskupem  Ukrajinské  řeckokatolické  církve
Svjatoslavem  Ševčukem,  s  nimiž  projednali  posílení  mezinárodních
vztahů  na  základě  spolupráce  na  projektu  Svatá  Ludmila  1100
let. Epifanij  okomentoval  setkání  slovy: „Ukrajina  je  nyní  ve  složité
situaci,  stále je ve válečném stavu,  takže je pro nás Vaše podpora
důležitá.“ Arcibiskup  Ukrajinské  řeckokatolické  církve  Svjatoslav
Ševčuk  vnímá  spolupráci  na  projektu  jako  možnost  přátelské
spolupráce České republiky a Ukrajiny a otevření  tématu postavení
žen ve společnosti  a vztahu k náboženství  v  Evropě. Tisková zpráva
zde.

https://www.svataludmila.cz/wp-content/uploads/2019/03/TZ_SVL1100-na-Ukrajin%C4%9B_26_3_2019.pdf
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 V  polovině  listopadu  se  cesta  do  Kyjeva  opakovala.  Ze  setkání
s arcibiskupem  ukrajinské  řeckokatolické  církve Mons.  Svatoslavem
Ševčukem  vzešla  záštita  a  také  domluva  nad  společnými aktivitami
směrem  k výročí,  která budou  v  Kyjevě  první  českou  a  slovanskou
světici  Ludmilu připomínat.  Kněžna Ludmila  byla  dále připomenuta
v rámci příspěvku  ředitelky  projektu  Mgr.  Miroslavy  Janičatové
na odborné  konferenci,  kterou  organizovalo  Ministerstvo  kultury
Ukrajiny, ukrajinský pravoslavný biskup Epifanij a řada dalších státních
institucí. Společně s nimi plánujeme uspořádat v roce 2020 v Kyjevě
svatoludmilskou konferenci a zapojit do organizace i některou českou
univerzitu. 

Putovní výstava Kněžna sv. Ludmila

 Spolek Svatá Ludmila 1100 let inicioval v roce 2019 přípravu a výrobu
putovní  výstavy  o sv. Ludmile,  která  bude  cestovat  do  konce  roku
2021 svatoludmilskými místy  po celé České republice.  Na dvanácti
panelech  představujeme  život  sv.  Ludmilu  až  k jejímu
novodobému kultu. Výstavu zapůjčujeme ve dvou variantách - vnitřní
a venkovní a byla finančně podpořena z dotace Středočeského kraje.
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Vydání dětské knihy o sv. Ludmile

 Spolupráce  s  externí  redaktorkou
Katolického  týdeníku  paní  Kateřinou
Šťastnou  přinesla  vydání  dětské
knihy O Ludmile  -  Babičce  svatého
Václava a  první  české  svaté.  Kniha  vyšla
v dubnu  2019 v nakladatelství CESTA.
Knihu nabízíme jak na e-shopu projektu,
tak  také  v  rámci  prezentační  činnosti
na stánku.

 

Vydání brožury Svatá Ludmila. Kněžna a světice, matka národa

 V  rámci  duchovní  osy  projektu  vznikla  brožura  Svatá  Ludmila,
která přibližuje dobu, do níž se sv. Ludmila narodila, až do její smrti.
Každá kapitola obsahuje krátký text, zamyšlení a modlitbu. Autorský
tým vedla Zdislava Janoušková.

https://cestabrno.cz/
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Svatá Ludmila 1100 let na fundraisingovém portálu 

 Spolek Svatá Ludmila 1100 let je nestátní neziskovou organizací, jejíž
činnost  je  umožněna  především  díky  dobrovolnické  práci  a  vůli
komunity v jednotlivých městech a obcích, ať už jsou členy spolku či
ne.  Významnou částí  se  na  financování  provozu spolku  podílí  také
sponzoři  z  řad  jednotlivců  či  jiných  organizací.
Založili  jsme  proto  stránku  projektu  i  na  fundraisingovém  portálu
DARUJME.cz, kde může kdokoli přispět na naši činnost. 

Svatoludmilské sochy

V  roce  2016  jsme  zahájili  jednání  a následnou
spolupráci  se Střední  průmyslovou  školou
kamenickou  a sochařskou Hořice.  Tato  škola  se
podílela  na  projektu  soch  sv.  Anežky  české.
V rámci tohoto projektu se jedna ze soch dostala
až do  Vatikánu  a  byla  darována  papeži
Františkovi.  Studenti  vypracovali  několik  návrhů
z nichž jednu z nich si vybrala obec Tetín.

https://www.spsks.cz/
https://www.spsks.cz/
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Nové záštity

 V roce 2019 jsme obdrželi hned několik nových záštit:

 

Hlavní mediální partner projektu



|37|

ROK 2020

V roce 2020 se zaměříme na:

Usnesení vlády

 Ve spolupráci s Ministerstvem kultury připravuje návrh usnesení vlády
k 1100.  výročí  od  smrti  sv.  Ludmily.  Spolupředkladatelem  návrhu
bude  Ministerstvo  zahraničních  věcí.  Návrh  spolu  s  rozpočtem
a harmonogramem aktivit připravila ředitelka projektu Mgr. Miroslava
Janičatová. Pevně věříme, že si výročí najde ve vládě podporu.

Memorandum

 K  blížícímu  se  1100.  výročí  od  smrti  sv.  Ludmily  připravujeme
memorandum  o  spolupráci,  které  bude  zahrnovat  širokou  paletu
spolupracujících  organizací  v  celorepublikovém  kontextu.  A  to
např. Arcibiskupství  pražské,  Středočeský  kraj,  Středočeskou
centrálou cestovního ruchu, DA Berounsko, Ekumenickou radu církví,
nebo  obec  Tetín,  město  Beroun  a  Svazek  obcí  regionu  Dolní
Berounka, atd.

Příprava výročních aktivit

 Rok  2020  je  klíčový  pro  přípravu  hlavních  výročních  aktivit,  mezi
které patří  mezinárodní  konference  na  Univerzitě  Karlově  na  téma
Svatá  Ludmila.  Ženy  v  christianizaci  střední  Evropy,  Národní  pouť
na Tetín,  na  níž  je  pozván  papež  František,  národní  výstava,  akce
v regionech  nebo  akce  ve  spolupráci  s  Arcibiskupstvím  pražským.
Zároveň  připravujeme  výroční  v  zemích,  s  nimiž  aktivně
spolupracujeme.  Jednou  z  nich  bude  svatoludmilská  konference
na univerzitě v Kyjevě.
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Slavnostní zahájení Roku sv. Ludmily

 Na  podzim  roku  2020  připravujeme  slavnostní  zahájení  Roku
sv. Ludmily na půdě Senátu Parlamentu ČR. Bude se jednat o otevření
1100.  výročí  od  smrti  sv.  Ludmily  na  státní  úrovni.  Zváni  budou
partneři i členové projektu Svatá Ludmila 1100 let a další. 

Vydání monografie o sv. Ludmile

 Na  konci  roku  2020  připravujeme  vydání  reprezentativní  vědecké
monografie o svaté Ludmile ve spolupráci  s Nakladatelstvím Lidové
noviny (NLN). NLN je zkušeným nakladatelstvím z hlediska vydávání
odborné  a  reprezentativní  literatury.  Vzpomenout  lze  například
výroční monografii Karel IV. či dílo Habsburkové. A právě proto jsme
s NLN navázali spolupráci.

Fotovýstava Střední Čechy – Domov sv. Ludmily

 Primární aktivity směrujeme každý rok do jednoho svatoludmilského 
místa. V roce 2020 je tomu město Mělník. Každoročně nám na tyto  
akce  finančně  přispívá  Středočeský  kraj,  díky  němuž  se  i  letos  
na Mělníku  může  otevřít  fotovýstava  Střední  Čechy  –  Domov  
sv. Ludmily. Fotovýstava vzniká ve spolupráci s Regionálním muzeem 
Mělník  a  městem Mělník.  V rámci  doprovodného programu bude  
k vidění např. modní přehlídka oděvů z doby sv. Ludmily.

Via Ludmila

 Spolek Svatá  Ludmila  1100 let  spolupracuje  s  týmem knížete  Jana
Jiřího  Lobkowicze  na  prodloužení  svatoludmilské  poutní  trasy.
Současná trasa Beroun-Tetín-Srbsko byla otevřena v roce 2017. Via
Ludmila má spojovat místo narození a místo smrti sv. Ludmily, povede
tedy z Mělníka do Tetína.  Via Ludmila  je myšlena jako poutní  trasa
a cyklotrasa a bude jedním z projektů,  který přetrvá poté, co výročí
proběhne. 
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Tabule s rodokmeny sv. Ludmily

 Málokdo se může pochlubit vlastním rodokmenem zahrnujícím celé
tisíciletí a uvedené tvrzení tak ověřit. Absolutní většina lidí zná historii
své rodiny nanejvýše několik generací zpět, o příbuzenských vztazích
s dalšími lidmi už ale bohužel nemá a ani nemůže mít ponětí. Chybí
záznamy.  V  rámci  výročí  chceme  tak  umístit  na  primární
svatoludmilská  místa  ve  Středočeském  kraji  tabule  s  rodokmeny
sv. Ludmily, které zde zůstanou trvale.

Pořad Od Svaté Ludmily k dnešku III.

 V podzimních  měsících  se  v  městě  Beroun  uskuteční  další  pořad
Od Svaté Ludmily k dnešku III., který v letošním roce nahradí tradiční
svatoludmilskou konferenci.  Jedná se o poslední akci tohoto druhu
před mezinárodní konferencí na Univerzitě Karlově.

Kalendář na rok 2021

 Ve spolupráci s Římskokatolickou farností u kostela sv. Ludmily, Praha
–  Vinohrady  připravujeme  na  výroční  rok  2021  svatoludmilský
kalendář.  K prodeji  ho  nabídneme  po  jeho  posvěcení  v září  roku
2020.

Dvořákovo oratorium Svatá Ludmila

 Ve spolupráci s Pražským smíšeným sborem připravujeme na výroční
rok několik  koncertů oratoria  se symfonickým orchestrem. Nabídku
vystoupení  jsme  poskytli  všem  svatoludmilským  místům  po  České
republice a dalším organizacím.

Marketingová strategie projektu

 Do výročního  roku  si  přejeme vstoupit  v  „novém kabátě,“  a  proto
připravujeme s  marketingovou agenturou posunutí  vizuální  identity
projektu  a  dále  tak  nový  web.  Chceme  se  zaměřit  na  přiblížení
příběhu  a  odkazu  sv.  Ludmily  širší  veřejnosti,  sekci  pro  donátory
a zlepšit komunikaci na sociálních sítích.
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Kněžna Ludmila a potenciál cestovního ruchu

 Ve spolupráci s agenturou CzechTourism a Středočeskou centrálou
cestovního ruchu připravujeme strategii  cestovního ruchu směřující
k roku  2021.  Snažíme  se  o  to,  aby  byla  nejenom  v  roce  2021
svatoludmilská  místa  po  České  republice  více  navštěvovaná.  Jako
podklad  bude  sloužit  geoportál  svatoludmilských  míst,  který  je
umístěn na webu projektu a aktivně ho rozšiřujeme.

Koncert pro českou kněžnu

 Slavnostní  koncert  K  poctě  sv.  Ludmily  se  konal  již  v  roce  2019
ve spolupráci  s  Městské  části  Praha  2  a Římskokatolické farností
u kostela sv. Ludmily na náměstí Míru. V roce 2020 se bude Koncert
pro českou kněžnu na akci z minulého roku navazovat.

Svatoludmilské poutě po celé České republice

 Počet  poutí  ke  sv.  Ludmile  v  České republice  každoročně narůstá.
Stejně  tak  v  roce  2020  budeme  další  místa  inspirovat  k  obnovení
svatoludmilských mší.

Navazování zahraničních vztahů

 Náš  projekt  je  bezesporu  nadnárodní  záležitostí.  V roce  2020  se
zaměříme na navazování vztahů v zahraničí,  a  to  jak  na evropském
kontinentu (např. Ukrajina, Polsko), tak i mimo něj (USA).

Spolupráce s kraji ČR

 Rádi  bychom v roce  2020  vytvořili  jednotnou  koncepci  spolupráce
s kraji v ČR a postupně ve všech krajích uspořádali workshopy.

Získávání finančních prostředků

 Za svou existenci  se  projekt  značně rozrostl.  Proto  se  v roce 2020
zaměříme  na  získávání finančních  prostředků skrze  soukromé,
ale i veřejné zdroje.
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A další tradiční akce připravované na rok 2020:

 Pochod pátera Karla Dvorského
 Průvod vévody Štěpána II. 
 Svatoludmilské poutě po celé České republice
 5. celosvětový sraz Ludmil na Tetíně
 Putovní přednášky
 Putovní výstava



|42|

KONTAKTY

   Spolek Svatá Ludmila 1100 let, z.s. 

   Za Lužinami 1084/33

  155 00 Praha 5

   info@svataludmila.cz

     Ing. Martin Hrdlička

     Předseda rady spolku

   

     Mgr. Miroslava Janičatová

     Ředitelka projektu

     E-mail: miroslava.janicatova@svataludmila.cz

     Telefon: +420 725 867 696
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DĚKUJEME 
ZA VAŠI PŘÍZEŇ!


