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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení členové, partneři, podporovatelé a přátelé spolku Svatá Ludmila 1100 let,
touto výroční zprávou oficiálně uzavíráme rok 2020. Pro spolek a projekt
Svatá Ludmila 1100 let to byl jeden z nejpodstatnějších i nejnáročnějších let
za dobu naší působnosti. Nejpodstatnější z hlediska příprav na Rok svaté Ludmily
a nejnáročnější z hlediska probíhající pandemie COVID-19, která nám značně
komplikovala plánování výročních oslav v roce 2021. I přesto jsme získali
podporu několika dalších institucí a pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR
jsme v říjnu ve Valdštejnské zahradě zahájili Rok svaté Ludmily.
V rámci 1100. výročí smrti svaté Ludmily nás v roce 2021 čeká celá řada akcí, jako
například uvedení reprezentativní monografie o svaté Ludmile či realizace
mezinárodní konference na Univerzitě Karlově. Věříme, že se nám společně
v tomto významném roce podaří uspořádat mnoho další akcí, které vyústí
Národní poutí na Tetín.
Dovolte mi touto cestou poděkovat za dosavadní spolupráci Vám, členům,
partnerům, podporovatelům spolku, managementu spolku, bez kterých bychom
tak daleko rozhodně nedošli. Díky Vám je svatá Ludmila prezentována celému
národu a světu jako matka národa, světice a žena v tom nejlepším slova smyslu.
Z plných sil se dále věnujeme přípravám a povinnostem, které nás čekají
v letošním roce, aby vyvrcholení 1100. výročí smrti sv. Ludmily mohlo proběhnout
důstojně a doufejme, že již bez jakýchkoliv omezení.

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
nejspíš z politických a náboženských důvodů. Ludmila byla původně pohřbena
na Tetíně. V roce 925 nechal kníže Václav přenést její ostatky do svatojiřské
baziliky na Pražském hradě a Ludmila tak byla 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 - 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:
 probuzení 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

Mgr. Zuzana Syrová
Ing. Petr Šír
Mgr. Dušan Tomčo (od 6/2020)
JUDr. Jana Civínová (do 6/2020

Rada spolku

PhDr. Mgr. Petr Volf
Mgr. Petr Bubeníček
Mgr. Petr Bouška
Jan Jakob

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 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 u Prahy,
Římskokatolická farnost 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.
V roce 2019 se naše členská základna rozšířila o město Beroun, Městskou část
Praha 2 a obec Velký Chlumec.
V roce 2020 jsme mezi členy spolku přivítali Městskou část Praha 16,
Římskokatolickou farnost Mělník a Římskokatolickou farnost Praha 2, jež je
nedílnou součástí příprav Roku svaté Ludmily již díky společně konaným akcím
v předešlých letech.

Zakládající členové

Členové

Členové - fyzické osoby
Milena Bravermanová, Jiří Prošek, Jiří Tatíček,
Vladimír Kabát, Šárka Veselá
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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 2020 se mezi partnery projektu zařadilo Ministerstvo kultury, firma Cemix,
Cubes Digital, agentura CzechTourism nebo také destinační agentura
Berounsko.
Bez Vás partnerů, bychom dnes nebyli ani zdaleka tam, kde se dnes nacházíme.
Děkujeme!

Hlavní partneři

Partneři
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Záštity

Hlavní mediální partneři

| 12 |

HOSPODAŘENÍ SPOLKU
Spolek Svatá Ludmila 1100 let je neziskovou organizací a jeho financování je
zajištěno především díky darům od partnerů a členským příspěvkům. 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.

| 13 |

Příjmy
Členské příspěvky
Dary
Dotace
Zisková činnost
KB úroky
CELKEM

177 000 Kč
782 319 Kč
490 000 Kč
277 483 Kč
210 Kč
1 727 012 Kč
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Výdaje
Mzdové výdaje
Nájem kanceláře
Marketing
Účetní služby
KB poplatky
Materiál na ziskovou činnost
Ostatní výdaje
CELKEM

761 390 Kč
80 314 Kč
138 931 Kč
16 098 Kč
981 Kč
65 300 Kč
173 998 Kč
1 237 012 Kč

| 15 |

MEDIÁLNÍ OHLASY
Přečtěte si
 omk.cz, Kněžna sv. Ludmila – 1100 let, 16. 1. 2020, zde
 propamatky.info, ON-LINE VÝSTAVA | Kněžna sv. Ludmila. Střední Čechy,
kolébka národních patronů, 2. 5. 2020, zde
 seznamzpravy.cz, Středočeský kraj se příští rok zapojí do akcí k výročí
svaté Ludmily, 14. 7. 2020, zde
 nasregion.cz, Do akcí k výročí sv. Ludmily se příští rok připojí Středočeský
kraj, 14. 7. 2021, zde
 w.dltm.cz, Příprava na 1100. výročí od úmrtí sv. Ludmily byla zahájena ,
16. 9. 2020, zde
 clovekavira.cz, Slavnostní zahájení roku sv. Ludmily, Praha, 1. 10. 2020, zde
 tetin.cz, Zahájení roku sv. Ludmily v Senátu, 1. 10. 2020, zde
 farnostsedlcany.cz, Zahájení Roku svaté Ludmily, 1. 10. 2020, zde
 krestandnes.cz, V senátu zahájili Rok sv. Ludmily, první české světice,
1. 10. 2020, zde
 cirkev.cz, Rok svaté Ludmily bude dnes zahájen v Senátu Parlamentu ČR,
1.10. 2020, zde
 senat.cz, Slavnostní zahájení roku sv. Ludmily, 1. 10. 2020, zde
 zpravy.proglas.cz, Výročí smrti svaté Ludmily připomenou nejrůznější akce,
2. 10. 2020, zde
 vecerni-praha.cz, Slavnostní zahájení roku Svaté Ludmily se konalo v
prostorách Senátu, 5. 10. 2020,zde
 Odraz, Rok kněžny Ludmily, 1. 10.2021
 ct24.ceskatelevize.cz, Kultura zkrátka aneb Krátké zprávy z kultury,
16.12. 2020, zde
 libeznice.cz, Výstava o sv. Ludmile, zde
 vychova-hodnoty.cz, 1100 výročí úmrtí svaté Ludmily, zde

Podívejte se
ceskatelevize.cz, Výročí sv. Ludmily, 1.10.2020, zde
 prahatv.eu, V Tetíně se konala tradiční svatoludmilská pouť, 19. 9. 2020,
zde


| 16 |

PREZENTACE NA AKCÍCH
Na rok 2020 bylo naplánováno mnoho kulturních či církevních akcí. Vzhledem
k pandemii způsobené nemocí COVID-19 byla situace pro pořádání akcí
složitější. Proto jsme se se stánkem zúčastnili pouze veletrhu cestovního ruchu
Holiday World v Praze a Svatoludmilské pouti na Tetíně.

AKCE V ROCE 2020
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. Na základě tohoto se, i přes omezení spojená
s pandemií, v roce 2020 uskutečnily tyto akce:

Putovní výstava Kněžna sv. Ludmila. Střední Čechy –
kolébka národních patronů
Datum:
Místo:

1. ledna – 31. prosince 2020
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, Muzeum T.
G. M, Rakovník, Polabské muzeum, Komunitní centrum
sv. Ludmily na Tetíně, Muzeum Podblanicka – Vlašim

Putovní výstava spolku Svatá Ludmila 1100 let
a autorů PhDr. Zdeňka Kuchyňky a Mgr. Stanislava
Boloňského byla již v roce 2019 připravená
Středočeským muzeem v Roztokách u Prahy k 1100.
výročí od smrti kněžny Ludmily. Výstava připomíná
počátky českého státu a nejstarší domácí světce
sv. Ludmilu, sv. Václava, sv. Vojtěcha a sv. Prokopa.
Výstava vznikla na základě podepsaného memoranda
o spolupráci mezi spolkem Svatá Ludmila 1100 let
a Středočeským krajem a díky finanční podpoře
Středočeského kraje. Výstava byla již od svého
začátku koncipována jako putovní. Díky mimořádným
epidemickým událostem byla v řadě p. o.
Středočeského kraje uvedena jako on-line komentovaná prohlídka.
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Putovní výstava Kněžna sv. Ludmila
Datum:
Místo:

1. dubna – 31. prosince 2020
Svatý Jan pod Skalou, Levý Hradec

Spolek inicioval v roce 2019 výrobu
putovní výstavy o sv. Ludmile,
která bude putovat do konce roku
2021 svatoludmilskými místy po celé
České
republice.
Na
dvanácti
panelech
představujeme
život
sv. Ludmily až k jejímu novodobému
kultu. Výstavu zapůjčujeme ve dvou
variantách - vnitřní a venkovní. Byla
finančně
podpořena
z
dotace
Středočeského kraje. V roce 2020 jsme výstavu uvedli v obci Svatý Jan
pod Skalou, ve městě Roztoky u Prahy a na Levém Hradci.

Dny lidí dobré vůle
Datum:
Místo:

4. - 5. července 2020
Velehrad

V rámci letošních Dnů lidí dobré vůle
na Velehradě byl slavnostně zahájen Rok
svaté Ludmily. Svatá Ludmila a 1100.
výročí její smrti bylo připomenuto
jak při Mši svaté za národ, tak také
v rámci Modlitby za vlast. Velehrad měl
dle původního plánu Ludmilou žít
mnohem více a to také v doprovodném
programu. Díky vyvíjející se situaci
s COVID-19, byla jak účast návštěvníků,
tak program regulován.
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Otevření Komunitního centra sv. Ludmily na Tetíně
Datum:
Místo:

30. srpna 2020
obec Tetín

Nové komunitní centrum slouží jako
otevřený prostor pro veřejnost, který
umožní obyvatelům Tetína, farníkům,
poutníkům a lidem z okolí scházet se,
společně vytvářet aktivity a řešit sdílené
problémy. Dále navazuje a prohlubuje
spolupráci
s
místními
spolky
a organizacemi.

Od svaté Ludmily k dnešku III.
Datum:
Místo:

15. září 2020
Beroun – Kulturní dům Plzeňka

Tradiční svatoludmilskou konferenci
zastoupil v roce 2020 tématicky pořad
Od svaté Ludmily k dnešku III., který se
konal ve spolupráci s městem Beroun
v Kulturním domě Plzeňka. Program se
konal od 13:00 a předcházel
slavnostnímu
otevření
výstavy
o sv. Ludmile v ulici Palackého,
v Berouně. V rámci odborného
programu se diváci dozvěděli zajímavosti o svaté Ludmile od Jakuba Izdného
z Ústavu českých dějin. Dalším významným hostem byla Dana Drábová, která se
ve své přednášce zaměřila na uran. Následovala přehlídka dobových šatů
a šperků.
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Poutě ke svaté Ludmile
Datum:
Místo:

třetí a čtvrtý víkend - září 2020
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
Těší nás, že kostel sv. Ludmily v Litoměřicích,
oživený díky iniciativě farnosti i spolku Svatá
Ludmila 1100 let, znovu slouží jako místo
pro setkávání. 16. září byla v kostele sloužena
svatoludmilská mše. Fotografie z akce zde.

Levý Hradec
V pátek 18. večer se na Levém Hradci v kostele
sv. Klimenta konala mše svatá se zpěvy
z řeckokatolické liturgie v podání sboru
sv. Vladimira. Mši svatou sloužil P. Petr
Bubeníček. V sobotu se na stejném místě konala
Svatoludmilská pouť s následným uvedením
Roku svaté Ludmily a otevřenou diskusí na téma
„Jak prožít Rok svaté Ludmily v naší farnosti“.
Více fotografií zde.
Městská část Praha 2
Mše na Městské části Praha 2 se konala v den
svátku sv. Ludmily, patronky kostela sv. Ludmily
v Praze na Vinohradech. Na konci liturgie
proběhlo žehnání svatoludmilského kalendáře
na rok 2021. Celebroval o. Daniel P. Janáček,
OPraem. Galerie fotografií z akce zde.
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Tetín
19. září proběhla tradiční svatoludmilská pouť na Tetíně. V rámci programu
se realizovalo 6 koncertů, Tetínský trh nebo poutní mše za přítomnosti Palladia
země české.

5. celosvětový sraz Ludmil a 3. celosvětový sraz Bořivojů
V rámci tetínské poutě ke svaté Ludmile se již tradičně uskutečnil také
5. celosvětový sraz Ludmil a 3. celosvětový sraz Bořivojů, kterého se zúčastnilo
necelých 100 nadšenců z celé republiky.

Fotovýstava: Střední Čechy. Domov sv. Ludmily
Datum:
Místo:

19. září 2020
Mělník

19. září byla slavnostně zahájena
výstava velkoformátových fotografií
Střední Čechy - krajina sv. Ludmily
v parku
u kostela sv. Ludmily
v Mělníku. Výstava vznikla v rámci
oslav 1100. výročí smrti sv. Ludmily,
mělnické patronky. Na akci jsme
spolupracovali s městem Mělník,
Regionálním
muzeem
Mělník
a Římskokatolickou
farností
Proboštstvím Mělník za finanční podpory Středočeského kraje. V rámci
programu poctila Mělník svou návštěvou sama sv. Ludmila se svou družinou,
za zvuku zvonů ze Staročeské zvoničky umístěné přímo v parku. Následovala
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prezentace dobového oblečení z období 9. -10. stol. S odborným komentářem,
kterou ztvárnila historická skupina Curia Vítkov. O hudební doprovod se
postarala středověká kapela Řemdih. Oba autoři výstavy fotograf
MgA. Miroslav Pásek a historik PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. provedli
návštěvníky při komentované prohlídce. Velkoformátové fotografie zobrazují
místa středních Čech spojená s životem sv. Ludmily.

Slavnostní zahájení Roku sv. Ludmily v Senátu
Datum:
Místo:

2. října 2020
Valdštejnská zahrada, Praha

Pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR Miloše Vystrčila a ve spolupráci
se spolkem Svatá Ludmila 1100 let byl ve Valdštejnské zahradě zahájen Rok
svaté Ludmily. Slavnostní zahájení moderovala Barbora Černošková a akci
zahájil místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer. Dále promluvil - s pověřením
ministra kultury Lubomíra Zaorálka - Vlastislav Ouroda, Ctirad Mikeš,
prof. Martin Wihoda, Zdeněk Wasserbauer. O hudební vstup se postarala
sopranistka Markéta Böhmová za klavírního doprovodu Jana Máry. Zazněly árie
z oratoria Svatá Ludmila od Antonína Dvořáka. Fotografie z akce zde.

Misijní víkend pro děti a rodiče na Tetíně
Datum:
Místo:

3. října 2020
obec Tetín

Spolek svatá Ludmila 1100 let, ve spolupráci s kongregací Milosrdných sester
sv. Karla Boromejského uspořádal misijní víkend pro děti a rodiče na Tetíně.
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DALŠÍ ČINNOST V ROCE 2020
Memorandum
V září 2020 podepsal spolek s dalšími významnými
partnery
memorandum
o
spolupráci
směrem
k 1100. výročí smrti sv. Ludmily a Národní pouti na Tetín
v roce 2021. Memorandum vzniklo za účelem zapojení
všech zúčastněných stran do přípravy výročních akcí
a využití jejich podpory v rámci zkušeností, znalostí
a možností při naplňování zmíněného cíle. Dále také
za účelem navázání spolupráce a případné vzájemné
pomoci.

Výroční logo
Pro rok 2021 a Rok svaté Ludmily jsme připravili výroční logo,
které jsme dali k dispozici všem našim členům i dalším
spolupracujícím organizacím. Záměrem je propojit akce
a aktivity jednotným vizuálem.

Příprava výročních aktivit
Rok 2020 byl klíčovým 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, výstavy na půdě Senátu
Parlamentu ČR, akce v regionech nebo akce ve spolupráci s Arcibiskupstvím
pražským. Zároveň připravujeme výroční aktivity v zemích, s nimiž aktivně
spolupracujeme. Jednou z nich bude svatoludmilská konference na univerzitě
v Kyjevě.
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Příprava stezky Via Ludmila
Se záměrem propojit vzniká poutní stezka
Via Ludmila, která díky iniciativě spolku
Svatá Ludmila 1100 let a Jiřího Jana
Lobkowicze ze zámku Mělník, spojí údajné
místo narození sv. Ludmily (město Mělník)
a místo její smrti (obec Tetín). Dále se také
Via Ludmila na Levém Hradci napojí
na Cyrilometodějskou stezkou a zahrne tak
do sebe významnou událost v dějinách střední
a východní Evropy a to křest Ludmily a jejího
muže Bořivoje z rukou arcibiskupa Metoděje.
Via Ludmila tak propojí Čechy a Moravu
a bude jednou poutní stezkou napříč
republikou.
Via Ludmila jde také ruku v ruce s dlouhodobým záměrem spolku
a stejnojmenného projektu Svatá Ludmila 1100 let. Od začátku svého založení má
projekt za cíl spojovat a propojovat a to v řadě aspektech. Jsme si vědomi toho,
že sv. Ludmila žila v době, kdy byla církev jednotná a tuto jednotu a pospolitost
si přejeme vším tím, co děláme, ve společnosti podněcovat.
Připravovaná poutní stezka Via Ludmila naváže již na existující Svatoludmilskou
stezku, která byla otevřena na jaře roku 2018 a vede přes město Beroun,
obec Tetín a obec Srbsko a vznikla z iniciativy spolku Svatá Ludmila 1100 let.

Nové záštity
V roce 2020 jsme obdrželi hned několik nových záštit:

1.
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ROK 2021
V roce 2021 se zaměříme na:

Dotace od Ministerstva kultury
V říjnu 2020 podal spolek žádost o dotaci na výroční aktivity, která byla začátkem
roku 2021 Ministerstvem kultury vyslyšena. I přes náročnou dobu spojenou
s pandemii COVID-19 bude tedy moci řada výročních akcí proběhnout důstojně
a v plánovaném rozsahu.

Vydání monografie o sv. Ludmile
Na konci roku 2020 jsme plánovali vydat reprezentativní
monografii
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. Kniha
nakonec vyjde až počátkem roku 2021 a plánujeme její
slavnostní požehnání v bazilice sv. Jiří na Pražském
hradě. Kniha je přehledným souhrnem poznatků
o Ludmile, její době, ale také o „druhém životě“, který vstupuje již do dvanáctého
století svého trvání.

Nové webové stránky
Počátkem roku 2021 plánujeme uvést nové webové stránky projektu,
které budou reprezentativně doprovázet Rok svaté Ludmily. Doposud jsme
stránky pravidelně aktualizovali, u nového webu tomu nebude jinak.
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Výroční spot
K příležitosti Roku svaté Ludmily připravujeme spot, který bude v průběhu měsíce
ledna vysílán na obrazovkách České televize. Dále ho bude spolek určitě využívat
ke svým propagačním účelům. Spot bude k dispozici ve dvou variantách – kratší
a delší a představí oslavy výročí úmrtí svaté Ludmily.

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 nejvýše
několik generací zpět, o příbuzenských vztazích s dalšími lidmi už ale bohužel
nemá a ani nemůže mít ponětí. Chybí záznamy. V rámci výročí tak rozmístíme
několik rodokmenů na primární svatoludmilská místa ve Středočeském,
jako trvalou vzpomínku na 1100. výročí smrti sv. Ludmily.

Spolupráce s agenturou CzechTourism
V rámci roku 2021 navážeme větší spolupráci s agenturou CzechTourism
a to na celorepublikové úrovni. Ke spolupráci oslovujeme také další kraje
nebo destinační agentury po celé ČR.

Hlavní mediální partner projektu
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Výběr připravovaných výročních akcí v roce 2021:

 Slavnostní uvedení monografie o sv. Ludmile
 Mezinárodní konference na Univerzitě Karlově - Svatá Ludmila –
Ženy v christianizaci střední Evropy
 Zahájení oslav Roku svaté Ludmily v Praze 2
 Výstava AV ČR: Svatá Ludmila - Žena na rozhraní věků
 Výstava o sv. Ludmile ve Valdštejnské zahradě Senátu Parlamentu ČR
 Výstava o sv. Ludmile v Mytologické chodbě Senátu Parlamentu ČR
 Slavnostní koncert pro českou kněžnu v MČ Praha 2
 Koncert: Zahrada a svatí ve Valdštejnské zahradě Senátu Parlamentu ČR
 Svatoludmilský jarmark v MČ Praha 2
 Konference o svaté Ludmile a jejím odkazu v Senátu Parlamentu ČR
 Státní mše svatá ke cti sv. Ludmily v bazilice sv. Jiří
 Oratorium svatá Ludmila v katedrále sv. Víta
 Národní pouť na Tetín
 Videomapping - Vyšehradská odyssea
 Mše ke cti sv. Ludmily na hradě Karlštejn
 Výstava: Svatá Ludmila – kněžna LIDU MILÁ v Pállfyovském paláci
 Výstava v Národní knihovně České republiky - Svatá Ludmila a písemné
prameny
Kompletní seznam naleznete ZDE
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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
E-mail: martin.hrdlicka@svataludmila.cz

Mgr. Miroslava Janičatová
Ředitelka projektu
E-mail: miroslava.janicatova@svataludmila.cz
Telefon: +420 725 867 696
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DĚKUJEME
ZA VAŠI PŘÍZEŇ!

