ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLKU
Identifikační údaje
Název: Svatá Ludmila 1100 let
Právní forma: zapsaná spolek
Spisová zn.: L65220 vedená u Městského soudu v Praze
IČO: 04924429
Vznik: 22. března 2016
Sídlo: Za Lužinami 1084/33, 155 00 Praha 5
Projekt a vznik spolku
Spolek Svatá Ludmila 1100 let vznikl v roce 2016 z iniciativy obce Tetín, kde byla první česká panovnice,
první česká pokřtěná žena, babička a vychovatelka sv. Václava a první česká světice v roce 921 usmrcena.
Založením spolku byly vytvořeny podmínky pro realizaci projektu, jehož cílem je uctění 1100. let výročí
od mučednické smrti svaté Ludmily.
Poslání spolku
Posláním spolku je uctění výročí 1100 let mučednické smrti sv. Ludmily s ohledem na její atributy první
české křesťanské panovnice, první české světice, zakladatelky českého státu, zakladatelky vládnoucí
dynastie, matky českého národa, vychovatelky sv. Václava. Propojování svatoludmilských míst a společný
postup v naplňování úcty ke sv. Ludmile a jejímu odkazu, a to i na mezinárodní úrovni. Poslání je
naplňováno skrze kulturní, společenské, odborné a duchovní aktivity, jako jsou svatoludmilské poutě,
vědecké konference, vydávání publikací, pořádání výstav atd.
Členové spolku
Zakládajícími členy jsou obec Tetín, město Mělník, město Roztoky, farnost Beroun a farnost Roztoky.
Poslézese spolek rozřířil o další členy, kterými jsou obec Zákloany, svazek obcí Region Dolní Berounka,
obec Srbsko, město Volyně, město Králův Dvůr, obec Svatý Jan pod Skalou, město Dobřichovice,
Caritasheim st. Ludmila, Hoptel sv. Ludmila, město Benátky nad Jizerou, město Beroun. Členství je
dobrovolné. Řádným členem se může stát právnická osoba i plnoletá fyzická osoba.
Záštity a partneři
Akcím realizovaným v rámci činnosti spolku poskytli zážtity vysocí ústavní činitelé,orgány státu i samospráv
i další významné instituce – např. vláda ČR, Poslanecká sněmovna i Senát Parlamentu ČR, Ministerstvo
kultury, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo
pro místní rozvoj, Asociace krajů ČR, Středočeský kraj a další kraje. Univerzita Karlova, Arcibiskupství
Pražské aj.
Mezi hlavní partnery spolku patří mj. společnosti Hrdlička spol. s r.o., Horizont HG 24, Johnny Servise,
Velkostatek Tetín, Středočeský kraj, Spektra spol. s r.o., ČEPS, Povodí Vltavy, Lhois, Pohl, aj. Mediálními
partnery jsou mj. Česká televize, Katolický týdeník, TV NOE, Praha TV, Kudyznudy.cz, Region Český
rozhlas, Radio Relax, Kurýr – reg. magazín aj.

Kontaktní osoba:
Miroslava Janičatová
ředitelka projektu
miroslava.janicatova@svataludmila.cz
+420 725 867 696

Orgány spolku
Orgány spolku jsou valná hromada, rada spolku, předseda, kontrolní komise.
Předsedou spolku je Ing. Martin Hrdlička, starosta obce Tetín. Ředitelkou projektu je Mgr. Miroslava
Janičatová.
Přínosy vstupu do spolku Svatá Ludmila 1100 let
- medializace a zviditelnění v rámci příprav na 1100. výročí od smrti svaté Ludmily, které proběhne v roce
2021 na mezinárodní úrovni (mediální partneři celorepublikového charakteru)
- uvedení člena spolku na všech propagačních materiálech a na webu projektu
- pravidelné informování o novinkách v projektu
- VIP vstupenky na akce spolku
- účast na VIP akcích pořádaných pro partnery a členy spolku
- networking
- spolupráce na národním výročí, které nese řadu záštit napříč politickým a církevním spektrem
Další informace jsou k dispozici na www.svataludmila.cz.

Akce spolku 2016 - 2019 (výběr)
2016








Pouť ke sv. Janu (Kostel sv. Ludmily na Tetíně)
Seminář Kněžna a světice Ludmila (Arcibiskupský palác, Praha)
Průvod poselstva vévody Štěpána II z Berouna (Beroun – Karlštejn)
Letní malířské kurzy, soutěž s geoportálem svatoludmilských míst, 1. celosvětový sraz Ludmil
Poutě ke sv. Ludmile (Kamenný Přívoz, Levý Hradec, Litoměřice, Mělník, Praha 2 Tetín aj.)
Semináře Odkaz kněžny Ludmily I. (Česká Lípa), Odkaz kněžny Ludmily II. (Bautzen)
Výstava Svatá Ludmila a současná tvář Prahy 2 (Praha 2, sklep Grébovka)

2017









Slavnostní otevření naučné stezky sv. Ludmily (Tetín)
Průvod poselstva vévody Štěpána II z Berouna (Králův Dvůr – Karlštejn), 2. ročník
Pochod Pátera Karla Dvorského (Tetín – Svatý Jan pod Skalou)
Poutě ke sv. Ludmile, 2. ročník (9 míst)
2. celosvětový sraz Ludmil na Tetíně (Tetín)
Konference Svatá Ludmila, její odkaz a doba (Mělník)
Literární pořad To místo, kde svatá Ludmila pokřtěna byla (Mělník)
Konference Václav Hájek z Libočan na Tetíně (Tetín)

2018




Výstava Václav Hájek z Libočan (Tetín)
Pochod pátera Karla Dvorského (Tetín – Svatý Jan pod Skalou), 3. ročník
Přednášky o sv. Ludmile/národních patronech (10 různých míst v ČR)

Kontaktní osoba:
Miroslava Janičatová
ředitelka projektu
miroslava.janicatova@svataludmila.cz
+420 725 867 696






2019











2020














Královský průvod - Poselstvo vévody Štěpána II z Berouna (Králův Dvůr – Karlštejn), 3. ročník
Pořad Od svaté Ludmily k dnešku (Beroun), přednášky pro školy a veřejnost, koncert
Poutě ke svaté Ludmile (svatoludmilská místa v ČR), vč. relikviáře, lebka sv. Ludmily na Tetíně
3. celosvětový sraz Ludmil a Bořivojů (Tetín)
Seminář Ženy, které formovaly českou státnost (Česká Lípa)

Prezentace spolku a svatoludmilských míst na veletrzích Regiontour (Brno) a Holiday World
(Praha)
Seminář Výroční rok kněžny Ludmily v Senátu Parlamentu ČR (Praha)
Královský průvod - Poselstvo vévody Štěpána II z Berouna (Králův Dvůr – Karlštejn), 4. ročník
Poutě ke svaté Ludmile (svatoludmilská místa v ČR) a svatoludmilské mše
Pořad Od svaté Ludmily k dnešku II (Beroun, pro školy a veřejnost)
Výstava v kostele sv. Ludmily – Významné osobnosti Litoměřic (Litoměřice)
4. celosvětový sraz Ludmil a Bořivojů (Tetín)
Prohlídky kostelů s průvodci (Svatý Jan pod Skalou, Levý Hradec, Tetín)
Putovní výstava Kněžna sv. Ludmila, Střední Čechy kolébka národních patronů (vernisáž
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy)
Konference Kněžna sv. Ludmila (Roztoky u Prahy)
Otevření vyhlídky sv. Ludmily (Roztoky u Prahy)

Dny lidí dobré vůle, Velehrad – otevření Roku svaté Ludmily na církevní úrovni
Koncert pro českou kněžnu (MČ Praha 2)
Od svaté Ludmily k dnešku III. - tradiční svatoludmilská konfence (Beroun)
Venkovní výstava „Středočeský kraj, domov svaté Ludmily“ (Mělník, zafinancováno STK)
Slavnostní zahájení Roku svaté Ludmily na státní úrovni na půdě Senátu Parlamentu ČR
Poutě ke svaté Ludmile (svatoludmilská místa v ČR) a svatoludmilské mše
4. celosvětový sraz Ludmil a Bořivojů (Tetín)
Putovní výstava Kněžna sv. Ludmila navštíví celou ČR
Putovní výstava Kněžna sv. Ludmila – Střední Čechy kolébka národních patronů navštíví
příspěvkové organizace Středočeského kraje
Akce v regionech
Přednáškové činnosti po celé ČR
Výroba soch sv. Ludmily členských městech a obcích spolku
Výroba tabulí s rodokmeny sv. Ludmily a umístění jich do Středočeského kraje a Prahy

Kontaktní osoba:
Miroslava Janičatová
ředitelka projektu
miroslava.janicatova@svataludmila.cz
+420 725 867 696

