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PARTNEŘI A SPONZOŘI

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátele a příznivci spolku Svatá Ludmila 1100 let,
touto výroční zprávou uzavíráme rok 2016. Pro spolek Svatá
Ludmila 1100 let byl rokem zrodu. Spolek byl na konci února
2016 zapsán do spolkového rejstříku, našel si svého výkonného
ředitele a projektového manažera a začal si budovat základnu
nejen členskou, ale i partnerskou. Spolek a jeho záměr jsme
představili mnoha institucím a otevřeli nejedno jednání a
možnost spolupráce. Chtěl bych této příležitosti využít a
poděkovat nejen všem členům spolku a projektovému
manažerovi za práci, ale i všem dalším partnerům a
podporovatelům za přízeň.
Rok 2017 bude pro nás rokem, kdy budeme chtít projekt rozšířit
nejen do nově probuzených svatoludmilských míst, ale i zvýšit
počet jednotlivých projektů u stávajících členů spolku. Bude
potřeba se ještě více zaměřit na získávání prostředků pro
realizaci projektu jako celku a i jednotlivých projektů ve všech
svatoludmilských místech. Do roku 2021 nám ještě nějaký čas
zbývá, a věřím, že rok 2017 pomůže výrazně osobnost
sv.Ludmily a její odkaz připomenout.
Přejme tedy projektu a jeho dalšímu životu mnoho úspěchů!
Ing. Martin Hrdlička
starosta obce Tetín a předseda spolku
Svatá Ludmila 1100 let

SVATÁ LUDMILA 1100 LET
Založení spolku Svatá Ludmila 1100 let bylo připravováno již
v roce 2015. Přípravy byly hotovy na začátku roku 2016 a
k založení spolku tedy došlo v únoru tohoto roku. Zakládajícími
členy spolku se stala obec Tetín, města Mělník a Roztoky a
farnosti Beroun a Roztoky.
V průběhu roku do spolku vstoupili další členi – obce Srbsko a
Zákolany, města Králův Dvůr a Volyně a svaz obcí Region
Dolní Berounka. Spolek má i několik členů – soukromých osob.
Cílem spolku je uctění výročí 1100 let od mučednické smrti sv.
Ludmily a probouzení zájmu o tuto historickou postavu jako o
první českou křesťanskou panovnici, první českou světici,
zakladatelku českého státu, zakladatelku vládnoucí dynastie,
matku českého národa i vychovatelku sv. Václava. Spolek chce
propojovat a podporovat aktivity jednotlivých členů spolku, i
realizovat projekty vlastní. Vyvrcholením projektu bude rok
2021, kdy uplyne 1100 let od zavraždění svaté Ludmily na
hradišti Tetín.
Sv. Ludmila je patronkou rodin, první českou i slovanskou
světicí, jejíž jméno nesou kostely či instituce skoro po celém
světě. Právě proto vznikla myšlenka na přípravu tohoto projektu,
který má pozvednout a navrátit úctu ke sv. Ludmile a
připomenout její slávu.

AKCE
POUŤ KE SV. JANU 21.5.
21/05/2016 – Kostel sv. Ludmily na Tetíně
Pořadatel: Římskokatolická farnost Beroun a Sdružení svaté
Ludmily na Tetíně

Kostel sv. Jana Nepomuckého byl vystavěn v roce 1357 jako
farní chrám sv. Michaela Archanděla. A i tato památka se váže
ke kultu sv. Ludmily. Stojí na místě, kde byl pravděpodobně
první hrob sv. Ludmily. Sdružení svaté Ludmily na Tetíně proto
připravilo pouť ke sv. Janu i s doprovodným kulturním
programem.

KNĚŽNA A SVĚTICE LUDMILA: LOKALITA – REGION – SVĚT
ÚVODNÍ SETKÁNÍ U KULATÉHO STOLU
02/06/2016 – Sál kardinála Berana, Hradčanské nám. 56/16
Pořadatel: spolek Svatá Ludmila 1100 let

Setkání bylo jednou z úvodních akcí nově založeného spolku
Svatá Ludmila 1100 let. Bylo zamýšleno jako výchozí událost,
která vytvoří prostor pro setkání těch, kterým je osoba sv.
Ludmily blízká a je přítomna v jejich osobním životě, kteří se
sv. Ludmile věnují ve svém profesním životě a všem dalším,
kteří mohou projekt sv. Ludmily svým přispěním obohatit.

PRŮVOD POSELSTVA VÉVODY ŠTĚPÁNA II. Z BEROUNA
04/06/2016–05/06/2016 – Beroun – Tetín – Srbsko – Karlštejn
Pořadatel: město Dobřichovice ve spolupráci s agenturou
Alotrium a Dobřichovickou divadelní společností.
Organizátorem průvodu byl za obec Tetín T. Hampejs.

Průvod byl námětem opřen o poselstvo bavorského vévody
Štěpána II. Vyšel z Berouna na Tetín, kde bylo připraveno
přivítání jak ze strany obce, tak také církve. A to díky významu
Tetína jako místa, kde byla zavražděna sv. Ludmila, první
Přemyslovna a předek Karla IV. Na Tetíně byl přichystán pro
návštěvníky rytířský soubor a možnost prohlídky rytířského
tažení. Druhý den vyšel průvod do Srbska a dále na Karlštejn.

MALÍŘSKÉ KURZY NA TETÍNĚ A VÝSTAVA OBRAZŮ
srpen 2016, Tetín
Pořadatel: Marie Smetanová
Na Tetíně byla uspořádána výstava děl účastníků kurzů
krajinomalby, kteří zachytili genius loci Tetína, jednoho ze
svatoludmilských míst.
LETNÍ SOUTĚŽ – GEOPORTÁL SVATOLUDMILSKÝCH MÍST
16/07/2016–16/09/2016
Pořadatel: spolek Svatá Ludmila 1100 let
Během letních měsíců proběhla soutěž se svatoludmilským
geoportálem, díky níž do něj bylo zaneseno téměř 20 nových
míst.
1. CELOSVĚTOVÝ SRAZ LUDMIL
17/09/2016, Tetín
Pořadatel: Ladislav Pecka ve spolupráci
se spolkem Svatá Ludmila 1100 let
Jméno Ludmila je velmi starého původu,
pochází již ze slovanské doby. Za dobu
jeho existence se rozvinulo do několika
obměn, ale i přes to je jméno Ludmila
používáno do dnešních dní. Proto se
obec Tetín rozhodla uspořádat první
celosvětový sraz Ludmil. Na srazu
Ludmil se dohromady sešlo 38 žen
tohoto jména.

POUTĚ KE SV. LUDMILE
15/09/2016–17/09/2016
Pořadatel: jednotlivé farnosti a farní společenství
Poprvé byly svatoludmilské poutě sjednoceny a slaveny
s vědomím vzájemné provázanosti. Poutě probíhaly na
jednotlivých svatoludmilských místech 15.–17. září 2016.
Poutě proběhly v Kamenném Přívoze, na Levém Hradci,
v Litoměřicích, na Mělníce, na Praze 2, na Pražském hradě
v bazilice sv. Jiří, na Tetíně, v Zadních Zborovicích a ve
Zdíkově. Jednotlivá farní společenství si k poutím připravily
doprovodné programy.

ODKAZ KNĚŽNY LUDMILY I.
14/11/2016, Villa Hrdlička, Děčínská 361/7, Česká Lípa
Pořadatel: Horizont HG 2014
Jednalo se o společnou akci pro obyvatele českolipska a
lužickosrbska, které je jedno z možných míst původu kněžny
Ludmily. Pro zahraniční návštěvníky akce z Lužického Srbska
byla přichystána komentovaná prohlídka města Česká Lípa. Poté
se ve vile Hrdlička konal kulturní program, přenášku o sv.
Ludmile přednesli Ladislav Smejkal a doc. Petr Kubín. Večer
byl zakončen koncertem souboru Kvíltet.
ODKAZ KNĚŽNY LUDMILY II.
26/11/2016, Crostwitz, Schmochtitz, Bautzen
Pořadatel: Horizont HG 2014
Jednalo se o druhou společnou akci pro obyvatele českolipska a
lužickosbrska. Účastníci navštívili domov sv. Ludmily ve městě
Crostwitz i přilehlý památník Cyrila a Metoděje ve Schmochtitz.
Kulturní program byl zakončen návštěvou města Bautzen.

VÝSTAVA SVATÁ LUDMILA A SOUČASNÁ TVÁŘ PRAHY 2
09/09/2016–28/02/2017, Sklep Grébovka
Pořadatel: spolek Svatá Ludmila 1100 let
Výstava Svatá Ludmila a současná tvář Prahy 2 byla
fotografickou výstavou, která představila, jak se osoba sv.
Ludmily a její odkaz projevují v současné městské části Prahy 2.
Výstava se konala v prostorách sklepu Grébovka v Havlíčkových
sadech, i vzhledem k významu sv. Ludmily jako patronky vinařů
a vína. Autorem fotografií byl fotograf Michael Kolář. Autorkou
konceptu výstavy a doprovodných textů byla Marie Opatrná.
Výstava byla podpořena Městskou částí Praha 2.

DALŠÍ AKTIVITY
Blog na webových stránkách
V rámci projektu byly vytvořeny také webové stránky. Jednou
z jejích částí je blog. Ten se stal místem, kde mohou zájemci
sledovat vývoj projektu, přečíst si reportáže z uspořádaných akcí
nebo se dozvědět nové informace o tématice sv. Ludmily.
Geoportál svatoludmilských míst
Další částí webových stránek je geoportál svatoludmilských
míst. Ten zachycuje místa, která jsou spojena se životem sv.
Ludmily nebo s její pozdější úctou. Geoportál nyní obsahuje 86
míst z celého světa.
Duchovní osa
Projekt Svatá Ludmila 1100 let je nejen kulturním projektem,
ale nezříká se ani svého duchovního obsahu. Sv. Ludmila byla
panovnicí, která se zasloužila o rozšíření křesťanství na našem
území a vývoj naší společnosti, kultury i politiky tak
nasměrovala novým směrem. Pro výročí i průběh jeho příprav
se v uplynulém roce začala připravovat duchovní osa projektu.
Do její přípravy jsou zapojeni kněží i farníci z jednotlivých
svatoludmilských míst.

OHLASY V MEDIÍCH
Podpora lokální ekonomiky, Využití skrytých
potenciálů v regionech, Projekt Svatá
Ludmila 1100 let, s. 178–180, Praha 2016
Odraz, Měsíčník Roztok a Žalova, Stanislav
Boloňský, Kněžna a světice Ludmila, červen
2016
Literární noviny, Veronika Mikešová, Osloví
kněžna Ludmila dnešní svět?, květen 2016;
nezkrácená verze Cesty archeologie, V
jednotě je síla, 5.5.2016
MF Dnes, Viktor Votruba, Ludmilu čeká
cesta na vrchol, 16.3.2016
Radio Proglas, Rozhovor s projektovou manažerkou M.
Opatrnou, 16. 9. 2016
ČRo Region, Rozhovor se starostou Tetína M. Hrdličkou o 1.
celosvětovém srazu Ludmil, 6. 9. 2016
ČRo Radio Prag, Heilige Ludmila – 1100 Jahre: internationales
Projekt zu Ehren der Přemyslidin, 28.9.2016
ČRo Radio Prag, Auf den Spuren der heiligen Ludmila in
Tetín, 28. 9. 2016
TV Noe, Zpravodajské Noeviny, reportáž z baziliky sv. Jiří v
den svátku sv. Ludmily, 20. 9. 2016 (od 5:50)
Záznam z akce – kulatý stůl "Kněžna a světice Ludmila" v
Arcibiskupském paláci v Praze, 2. 6. 2016

Veškeré ohlasy v mediích jsou dostupné na webových stránkách.

FINANCE
Projekt Svatá Ludmila 1100 let je závislý na finanční a
materiální podpoře několika podnikatelských subjektů.
Ze strany obcí je výrazně podporován obcí Tetín, městem
Mělník a svazkem obcí Region Dolní Berounka.
Současný stav financování je však neudržitelný, proto si spolek
klade za cíl nalézt další partnery z řad podnikatelů a více
využívat dotačních výzev na krajské, republikové a evropské
úrovni.
Za finanční a materiální podporu spolku děkujeme našim
partnerům z řad podnikatelů a měst/obcí:

Město Mělník

Obec Tetín

Svazek obcí Region Dolní Berounka

