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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení členové, partneři a podporovatelé spolku Svatá Ludmila 1100 let,
vcházíme do dalšího roku projektu Svatá Ludmila 1100 let. Náš spolek letos
v březnu oslavil své třetí narozeniny, avšak myšlenky na tento projekt
se zrodily mnohem dříve. Rok 2018 byl pro nás ve spolku zase o něco
rušnější než rok předchozí. Nyní, kdy jsme zase o krůček blíže výročnímu
roku 2021, se naše aktivity opět o úroveň zintenzivní.
Gradace našich aktivit je za dobu existence spolku více než patrná, než
se však naplno pustíme do práce v roce 2019, pojďme se ohlédnout
za minulým rokem a za vším, čeho se nám podařilo dosáhnout.
Na tomto místě bych také rád poděkoval všem, kteří jsou do projektu
zapojeni, všem, kteří nás jakýmkoliv způsobem podporují i těm, kteří stejně
jako my věří, že by svatá Ludmila neměla být zapomenuta. Právě my všichni
jsme to, co náš projekt pohání kupředu!

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
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):

§ realizovat stejnojmenný projekt Svatá Ludmila
1100 let
§ uctění výročí 1100 let mučednické smrti
sv. Ludmily a probouzet zájem 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

|7|

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
Ing. Tomáš Báča
Mgr. Zuzana Jansová (do 8/2018)
Mgr. Zuzana Syrová (od 8/2018)

Rada spolku

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

Předseda rady spolku

Ing. Martin Hrdlička

Projektová manažerka

Mgr. Nina Weissová (do 10/2018)
Mgr. Miroslava Janičatová (od 12/2018)

Back office

Bc. et Bc. Eliška Švandová od 10/2017

Jednání:
§ Valná hromada je svolávána jednou za rok.
§ Rada spolku a členové jednají každý měsíc, obvykle vždy poslední
úterý v měsíci.
§ Na jednání jsou zváni i příznivci a partneři spolku.
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ČLENOVÉ SPOLKU
Zakládajícími členy spolku jsou obec Tetín, města Mělník a Roztoky, farnosti
Beroun a Roztoky. V roce 2016 se členem stal 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.
Velmi nás těší, že i v roce 2018 se naše členská základna rozšířila
o slovenského člena Hotel sv. Ludmily, který se nachází ve Skalici a o město
Benátky nad Jizerou, ke kterému náleží Dražice, kde stojí kostel sv. Martina
(původně zasvěcený sv. Ludmily). Na konci roku 2018 také o svém vstupu
do spolku s platností od 1. 1. 2019 rozhodlo vedení města Beroun.

Zakládající členové

Členové

Ludmila Dohnálková, Milena Bravermannová,
Vladimír Kabát, Jiří Prošek, Jiří Tatíček
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PARTNEŘI SPOLKU
Na tomto místě bychom rádi znovu poděkovali všem našim partnerům,
kteří zachovávají přízeň spolku a projektu a jejichž řady se stejně jako
členská základna rozšiřují.
Děkujeme!
Hlavní partneři

Partneři
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ZÁŠTITY
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HOSPODAŘENÍ SPOLKU
Spolek je neziskovou organizací a jeho financování je zajišťováno
především dary od partnerů a členskými příspěvky. Dílčí projekty spolku
jsou pak financovány skrze dotace. Někteří partneři přispívají také
nefinanční formou, 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.
V roce 2018 spolek hospodařil se značným přebytkem. Tyto uspořené
prostředky budou v roce 2019 použity na další rozvoj projektu. Účetní
závěrka za rok 2018 bude uveřejněna na webu.
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Příjmy
Členské příspěvky
Dary
Dotace
Zisková činnost
KB úroky
CELKEM

Zisková činnost
5%
Dotace
20%

Dary
63%

102 355,00 Kč
531 500,00 Kč
168 000,00 Kč
45 726,00 Kč
1 137,00 Kč
848 718,00 Kč

KB
0%

Členské
příspěvky
12%
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Výdaje
Mzdové výdaje
Nájem kanceláře
Marketing
Účetní služby
KB poplatky
Materiál na ziskovou činnost
Ostatní výdaje
CELKEM

276 164,00 Kč
76 216,00 Kč
90 538,00 Kč
12 084,00 Kč
4 121,00 Kč
61 863,00 Kč
145 289,00 Kč
666 275,00 Kč

Ostatní výdaje
22%
Mzdové výdaje
41%
Materiál na
ziskovou
činnost
9%
KB
1%
Účetní služby
2%
Marketing
14%

Nájem
kanceláře
11%
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MEDIÁLNÍ OHLASY
Přečtěte si
§ Berounský deník, Milan Holakovský, Jak odtrhnout děti od počítačů?
Pomocí dějepisu v mobilu!, 12. 3. 2018, zde (aplikace Skryté Příběhy)
§ Zašovské noviny, Josef Krůpa, Místo činu a muž činu, květen 2018, zde
§ Katka, Michaela Vaňková, Kam vyrazit s dětmi, 24. 5. 2018 (Poselstvo
vévody Štěpána II.)
§ Berounský deník, Milan Holakovský, Na Karlštejn v kostýmech ze dvou
směrů, 30. 5. 2018, zde (Poselstvo vévody Štěpána II.)
§ Mladá fronta Dnes. Střední Čechy, Tipy na víkend: Jak to vypadalo
za časů Marie Terezie, 1. 6. 2018 (Poselstvo vévody Štěpána II.)
§ Berounský deník, Průvod vévody vyjede z Berouna,
2. 6. 2018 (Poselstvo vévody Štěpána II.)
§ 5plus2 Berounsko, Vypraví se na pouť po vzoru císaře Karla IV.,
1. 6. 2018 (Poselstvo vévody Štěpána II.)
§ Náš REGION, Táňa Pikartová, Dlouho očekávané poselstvo vévody
Štěpána pozdraví Berouňany. Cestu zakončí na Tetíně, 2. 6. 2018, zde
(Poselstvo vévody Štěpána II.)
§ SLOVJANI.info, svezok 3 (2018), Sveta Ljudmila 1100 lět: tradicija –
narodne korenje - rodina - věra, s. 18-19, květen 2018
§ Program. Dny lidí dobré vůle – Velehrad 2018. Sv. Cyril a Metoděj
s námi, Spolek Svatá Ludmila 1100 let a relikviářový kryt na lebku svaté
Ludmily, s. 49, zde
§ Náš region, Táňa Pikartová, Vyrazte na výlety do regionu s mobilní
aplikací, 10. 7. 2018, zde (aplikace Skryté Příběhy)
§ vrátí na Tetín, 14. 8. 2018, zde (vyšlo také v Benešovský deník,
Příbramský deník, Rakovnický deník, Boleslavský deník, Kladenský
deník, Kolínský deník, Kutnohorský deník, Mělnický deník, Nymburský
deník)
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§ Boleslavský deník, Milan Holakovský, Na Tetín zamíří vzácná relikvie,
17. 8. 2018 (vyšlo také v Kladenský deník, Benešovský deník)
§ Berounský týden, Svatou Ludmilu uctí slavnost, 21. 8. 2018
§ Katolický týdeník, Kateřina Šťastná, Oživují odkaz první české světice,
4. 9. 2018
§ Katolický týdeník, Kateřina Šťastná, Kněžna, která byla "lidu milá",
4. 9. 2018, zde (pouze část článku)
§ Berounský deník, V Berouně bude pořad o Ludmile, 10. 9. 2018
§ Pastorace.cz, V roce 2021 si připomeneme 1100 let od mučednické
smrti svaté Ludmily, 12. 9. 2018, zde
§ Parlamentní listy, Beroun: Od svaté Ludmily k dnešku, 14. 9. 2018, zde
§ Časopis Odraz, Stanislav Boloňský, Svatoludmilské září, 1. 10. 2018
Poslechněte si
§ Radio Proglas, Simona Císařová a Romana Odstrčilová,
cyklus: Barvínek, pořad: Čeští patroni - 100 let republiky, část: Svatá
Ludmila, 11. 9. 2018, zde
§ Český Rozhlas Dvojka, Jak to vidí Nina Weissová, projektová
manažerka spolku Svatá Ludmila 1100 let. Moderuje sestra Angelika,
16. 9. 2018, zde
§ Country Radio, Pozvánka od Vojtěcha Hrdličky na svatoludmilskou
pouť na Tetíně 22. září 2018, září 2018, zde
Podívejte se
§ 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
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PREZENTACE NA AKCÍCH
V roce 2018 jsme nově začali se stánkovou prezentací spolku a projektu
Svatá Ludmila 1100 let v rámci kulturních a náboženských akcí a veletrhů.
Osobní kontakt, stejně tak jako oslovování potenciálních příznivců, je pro
nás velmi důležitý a cenný. Letošní zkušební rok z hlediska této činnosti
ukázal, na které akce bychom se měli zaměřit každoročně.
A kde jste se s námi mohli v roce 2018
setkat?
Regiony České republiky 2018
Lysá nad Labem, 12. - 15. dubna 2018
Audience u císaře Karla I.
Brandýs nad Labem, 28. dubna 2018
Dny slovanské kultury
Uherské Hradiště, 31. května - 3. června
2018
Dny lidí dobré vůle,
4. - 5. července 2018

Velehrad,

Mělnické vinobraní, Mělník, 14. - 16. září 2018
Národní svatováclavská pouť 2018, Stará Boleslav, 27. - 28. září 2018
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AKCE V ROCE 2018
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.
Václav Hájek z Libočan
Datum: duben – říjen 2018
Místo: Tetín
Významnou osobností, která na Tetíne žila, nebyla jen
sv. Ludmila. Na tetínské faře pobýval několik let
i Václav Hájek z Libočan. Během svého pobytu napsal
z velké části svou Kroniku českou, v níž neopomněl
zmínit Ludmilin úděl.
Návštěvníci výstavy se mohli dozvědět o životě Václava
Hájka, o jeho působení na Tetíně a také o jeho Kronice
a její intepretaci. Autor výstavy Jan Linka neopomněl
zmínit ani Hájkovi pokračovatele. Výstava byla
doplněna cyklem fotografií od Karla Neuberta.
Výstava navázala na konferenci z roku 2017. Akci pořádalo Sdružení
sv. Ludmily na Tetíně, Římskokatolická farnost Beroun a obec Tetín
za podpory našeho spolku.
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Pochod pátera Karla Dvorského
Datum: 23. červen 2018
Místo: Tetín – Svatý Jan pod Skalou
V sobotu 23. června se konal již třetí ročník Pochodu
pátera Karla Dvorského. Účastníci vyrazili z Tetína
ráno 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.
Přednášky o sv. Ludmile/národních patronech
Datum po celý rok 2018
Místo: různá místa v ČR
V roce 2018 spolek začal vyvíjet vlastní
přednáškovou činnost, a to zejména proto,
aby se široká veřejnost mohla blíže seznámit
s osobností sv. Ludmily a jejím odkazem.
Přednášel pro nás pan Mgr. Jakub Izdný,
který v současné době působí jako doktorand
na Ústavu světových dějin na Filosofické
fakultě Univerzity Karlovy. Pan magistr Izdný si připravil dvě verze
přednášek – jednu zaměřenou pouze na sv. Ludmilu a jednu, která se
věnovala obecně tématu národních patronů.
Jednotlivé přednášky přizpůsoboval i případné lokální historii v návaznosti
na tematiku o sv. Ludmile. Některé přednášky se konaly i na středních
a základních školách.
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Jednotlivá místa konání veřejných přednášek a jejich účast. Celkem jsme
přednáškami oslovili více jak 300 osob.
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Královský průvod – Poselstvo vévody Štěpána II. bavorského
Datum: 3. – 4. červen 2018
Místo: Králův Dvůr – Beroun – Tetín – Srbsko – Karlštejn
První červnový víkend se již
potřetí
uskutečnila
odnož
Královského průvodu s názvem
Poselstvo vévody Štěpána II. Tato
druhá větev Královského průvodu
vznikla z iniciativy starosty obce
Tetína a projektu Svatá Ludmila
1100 let, námětem opřena
o historickou postavu vévody
bavorského, Štěpána II., u nás
známého z filmu Noc na Karlštejně. Poselstvo tradičně vyšlo z Králova Dvora
a pokračovalo přes Beroun, Tetín a Srbsko až na Karlštejn.
Letošní novinkou byla relikviářová truhla (foto: Vladimír Kasl) inspirovaná
středověkými ostatkovými relikviáři, ve které byla uložena replika hedvábné
látky nalezené v hrobce sv. Ludmily. Tento relikviář svaté Ludmily,
který upomínal na jednu ze zakladatelek české panovnické dynastie
a babičku svatého Václava, byl v průvodu slavnostně nesen na zdobných
nosítkách a průběžně vystavován na všech zastávkách.
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Od svaté Ludmily k dnešku
Datum: 12. září 2018
Místo: Beroun
Ve čtvrtek 12. září se uskutečnil tematický
pořad Od svaté Ludmily k dnešku v Kulturním domě
Plzeňka v Berouně.
Dopolední blok byl zaměřen na berounské základní
školy. Pro děti byla vytvořena sada pracovních listů,
které je seznamovaly jednak se svatou Ludmilou
a jednak s národními patrony.
Odpolední blok byl určen pro širokou veřejnost.
Se svou přednáškou vystoupil Michal Lutovský
a Marek Orko Vácha. Závěrem v Plzeňce
s přítomnými diskutovala sestra Angelika Pintířová. Celým odpoledním
blokem provázel Vratislav Doubek.
Pořad byl úspěšně ukončen večerním koncertem uskupení Schola
Gregoriana Pragensis v kostele sv. Jakuba.
Poutě ke svaté Ludmile
datum: třetí a čtvrtý víkend - září 2018
Místo: svatoludmilská místa v ČR
Třetí a čtvrtý zářijový víkend se po mnoha
místech v České republice konaly tradiční
svatoludmilské poutě. Opět jsme poutě
sjednotili na souhrnném plakátu pod
grafickou identitou spolku a podali
pomocnou ruku organizátorům, kteří si to
přáli.
Program poutí byl bohatý. Velmi nás
potěšilo, že oživený kostel sv. Martina v Dražicích slouží nadále jako místo
pro potkávání. V roce 2018 jsme se tam 15. září vypravili s naším
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přednášejícím Mgr. Jakubem Izdným, který v rámci slavnosti Den Dražic
a sv. Ludmily vystoupil s přednáškou.
Na Levý Hradec byl letos z Mělníka zapůjčen relikviář sv. Ludmily ve tvaru
ruky. Oslavy začaly již v pátek 14. září vigilií a bděním se svatou Ludmilou.
Následující poutní den celebroval mši svatou biskup Václav Malý. Pro děti
byly připraveny různé aktivity – oživlá historie, dětské prohlídky či divadelní
představení.
Pouť na Tetíně byla výjimečná
V září 2018 podruhé opustila lebka sv.Ludmily
Svatovítskou pokladnici a putovala na Tetín
(předtím byla zapůjčena na Velehrad).
Zapůjčení vzácné relikvie přilákalo velký počet
poutníků. Poutní mši celebroval děkan
vyšehradské kapituly Michal Němeček.
Přítomnost
lebky
byla
provázena
bezpečnostními opatřeními. Tímto bychom
rádi jménem spolku poděkovali Čestné stráži
AČR, která byla důstojnou a pietní ochranou národní kulturní památky.
Lebka byla na Tetín dovezena v relikviářovém krytu, na jehož pořízení se
spolek podílel a o němž jsme již informovali.
3. celosvětový sraz Ludmil a 1. celosvětový sraz Bořivojů
Datum: 22. září 2018
Místo: Tetín
V rámci tetínské poutě ke svaté Ludmile se již tradičně uskutečnil také
3. celosvětový sraz Ludmil. Vzhledem k tomu, že v roce 2018 jsme slavili
100. výročí založení ČSR, rozhodli jsme se ke srazu Ludmil připojit
1. celosvětový sraz Bořivojů. Ludmilin manžel Bořivoj je prvním historicky
doloženým knížetem našeho území, stál tedy u počátků konstituování české
státnosti.
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Na sraz Ludmil dorazilo víc jak 60 jmenovkyň naší
kněžny a světice. Účastnice byly všech věkových
kategorií a původem z různých zákoutí ČR. Srazu
Bořivojů se zúčastnili 3 jmenovci knížete, což je
poměrně slušný výsledek, vzhledem k tomu, žena území
naší republiky žije necelých 2 000 Bořivojů.

Ženy, které formovaly českou státnost
Datum 10. říjen 2018
Místo: Česká Lípa
V roce 2018 jsme úspěšně navázali na spolupráci s kulturní a společenským
centrem Villa Hrdlička. Pan magistr Izdný, se kterým spolupracujeme
na putovních přednáškách, si na naši prosbu připravil téma, které mělo
přispět k oslavám 100 let české státnosti. Vyprávěl o českých světicích
v mezinárodním kontextu, například právě o svaté Ludmile, Anežce
a Zdislavě. Té třetí se podrobněji věnoval strážce jejího hrobu, otec Pavel
Mayer z Jablonného v Podještědí. Zajímavé povídání doplňoval Ladislav
Smejkal z Vlastivědného muzea v České Lípě. Českolipská knihovna
zapůjčila tematické knihy. Návštěvníci si mohli prohlédnout výstavu
zaměřenou na svatou Zdislavu, pro děti byl připraven speciální program.
Na závěr proběhl klavírní koncert.
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DALŠÍ ČINNOST V ROCE 2018
Spuštění e-shopu
V roce 2018 jsme pro Vás spustili e-shop, kde můžete zakoupit naše
propagační předměty jako je například gombík, svatoludmilské mince,
hrnečky či pláštěnky. Dále jsou na e-shopu k dostání další svatoludmilské
produkty, jako například publikace.

Navštívení domu pokojného stáří sv. Ludmily
Spolek na konci roku 2017 kontaktovaly pracovnice z Domu pokojného
stáří sv. Ludmily v Chabařovicích. Předseda rady spolku a projektová
manažerka neváhali a vypravili se tam na návštěvu. Podrobnosti jste si mohli
přečíst na našem blogu.
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Spolupráce se zahraniční umělkyní a nové značení stezky sv. Ludmily
Svatá
Ludmila
1100
let
je
mezinárodní
projekt,
který
propojuje různé státy a různé
národnosti. Dokazuje to spolupráce
s německou umělkyní Iris Hefele,
která pro spolek připravila sadu
lustrací nejen pro děti. V roce 2018
byly ve spolupráci s našimi grafiky a
touto umělkyní vytvořeny plechové
cedule, které budou instalovány na
Stezce sv. Ludmily od Berouna, přes Tetín až po Srbsko.

České kněžny a královny v historii královského věnného města Mělník
V rámci tohoto projektu děti ze Základní umělecké školy
Mšeno vytvořily deset půlmetrových textilních panenek
českých kněžen a královen. Jednou z panenek byla
i sv. Ludmila, kterou nám TIC Mělník laskavě zapůjčilo.
My jsme pak s panenkou Ludmilou cestovali. Podívala se
s námi například na Tetín či na Audienci u císaře Karla I.
Obci Tetín uděleno vyznamenání
Pravoslavná církev v českých zemích – Pražská pravoslavná eparchie –
udělila obci Tetín u příležitosti konání pravoslavné poutní mše ke svaté
Ludmile na Tetíně dne 29. září 2018 medaili Svaté mučednice Ludmily,
kněžny české. Arcibiskup Michal ocenil přístup obce Tetín k osobnosti
Ludmily a zároveň projekt Svatá Ludmila 1100 let a jeho přínos pro českou
a evropskou společnost.
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Svatá Ludmila 1100 let na sociálních sítích
Facebook našeho projektu byl založen již v roce 2016. Během roku 2018
získal více jak 100 nových fanoušků. To samé se dá říci i o našem účtu
na sítu Instagram, který byl založen na konci roku 2017.
Záštita od hejtmanky Jihočeského kraje
V létě 2018 jsme obdrželi osobní záštitu od Mgr. Ivany
Stránské, hejtmanky Jihočeského kraje. Za tuto záštitu velmi
děkujeme.
Nový projektový leták
První propagační materiály spolku začaly vznikat v první polovině roku
2016. Náš dosavadní projektový leták měl pouze oboustranný jednolist.
Rozhodli jsme se proto pro tvorbu nového projektového letáku,
který by obsáhnul více informací a byl pro naše cílové skupiny také
poutavější. Vznikl tak skládací šestilistý leták.
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ROK 2019
V roce 2019 se zaměříme na:
Vyhlášení roku 2021 rokem svaté Ludmily
§ Budeme se snažit, aby rok 2021 byl oficiálně vyhlášen rokem svaté
Ludmily a to jak na státní, tak na církevní úrovni. Věříme, že si to
osobnost, jakou Ludmila byla, zaslouží.

Navazování zahraničních vztahů
§ Náš projekt je bezesporu nadnárodní záležitostí. V roce 2019
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 2019 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 2019
zaměříme na získávání finančních prostředků skrze soukromé.
ale i veřejné zdroje.
Získávání nových členů spolku a nových partnerů projektu
• Stejně jako v minulém roce se chceme zaměřit na rozšíření naší
členské základny.
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Akce plánované na rok 2019

Seminář Výroční rok kněžny Ludmily
§ V první půlce roku 2019 plánujeme uskutečnit pod záštitou předsedy
Senátu Parlamentu ČR Jaroslava Kubery seminář na půdě Senátu a
představit tak aktivity plánové do roku výročí.

Putovní výstava – Kněžna sv. Ludmila – Střední Čechy, kolébka
národních patronů
§ Díky podpoře Středočeského kraje jsme navázali spolupráci se
Středočeským muzeem v Roztokách u Prahy a se Sládečkovým
vlastivědným muzeem v Kladně. Díky těmto dvěma institucím vznikne
putovní výstava o národních patronech, jejíž zahájení očekáváme
v září 2019.

Svatoludmilská konference
§ V říjnu 2019 se také v roztockém muzeu uskuteční tradiční
svatoludmilská konference. Na konferenci zazní příspěvky z oborů
historie, geneaologie, archeologie a další. Akce bude zpestřena
o exkurzi na Levý Hradec.

Od sv. Ludmily k dnešku II. – tematický pořad
§ Pořad bude navazovat na úspěšnou akci v Berouně, kdy bude
dopolední program věnován školám a odpolední veřejnosti.
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Svatoludmilská putovní výstava
§ Mimo výstavu o národních patronech plánujeme připravit putovní
výstavu jen o svaté Ludmile, která bude do konce roku 2021 kolovat
celou Českou republikou.

Koncert před kostelem sv. Ludmily na Vinohradech
§ Vážíme si podpory našich partnerů a sponzorů, bez kterých by projekt
ani nemohl existovat. Proto jsme si na tento rok předsevzali vylepšit
s nimi komunikaci a také uspořádat alespoň jednu společenskou akci
věnovanou právě našim podporovatelům. Věříme, že nám tento záměr
pomůže ukázat všem, kteří nás podporují, že jejich prostředky putují na
správné účely a slouží k rozvoji dobré věci.

Vydání dětské knihy o sv. Ludmile

§ Navázali jsme spolupráci s externí redaktorkou
Katolického týdeníku Kateřinou Šťastnou, té se náš
projekt zalíbil, a tak se rozhodla pro napsání dětské
knihy o sv. Ludmile. Kniha vyjde v prvním pololetí 2019.

A další tradiční akce:
§
§
§
§
§
§

Pochod pátera Karla Dvorského
Průvod vévody Štěpána II.
Svatoludmilské poutě po celé České republice
4. celosvětový sraz Ludmil na Tetíně
2. celosvětový sraz Bořivojů na Tetíně
Putovní přednášky.
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KONTAKTY
Svatá Ludmila 1100 let, z. s.
Za Lužinami 1084/33, CZ 155 00 Praha 5
Telefon: +420 235 521 822, linka 131
E-mail: info@svataludmila.cz

Ing. Martin Hrdlička
Předseda rady spolku a starosta obce Tetín
E: martin.hrdlicka@svataludmila.cz

Mgr. Miroslava Janičatová
Projektová manažerka
E: miroslava.janicatova@svataludmila.cz
T: +420 725 867 696

DĚKUJEME
ZA VAŠI
PŘÍZEŇ!

