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Galerie Pěší zóna v Palackého ulici
Kulturní dům Plzeňka

prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.: Čechy plné knížat

Anotace: Zatímco v 9. století se Velká Morava živě rozvíjela, referují francké a východofrancké prameny
o “knížatech Čechů”, kteří ovládali českou kotlinu. Postupně se jejich číslo tenčí, ale ještě na přelomu
9. a 10. století, za života sv. Ludmily, nebyli ještě Přemyslovci jedinými vládci na českém teritoriu. Proč se
právě Přemyslovci ujali sjednotitelské role, zůstává předmětem diskusí. Jejich doména okolo Prahy se
stala tmelícím jádrem raného českého státu.
Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. je český historik, profesor a doktor filozofie. Absolvoval Filozofic
kou fakultu Karlovy univerzity – obor archivnictví, titul doktora filozofie získal v roce 1971, habilitoval se
v roce 1998. Roku 2002 byl jmenován profesorem pro obor české dějiny. Je členem předsednictva
Commission internationale pour l’histoire des villes a členem Komise pro historickou geografii při His
torickém ústavu Akademie věd ČR.

16.15

Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D.: Jak nebýt jako „špatně vyřezaný svatý“

Anotace: Máme neskutečně zkreslené představy o svatosti. Právě proto také vznikl tento příměr, který
nám podsouvá, že svatost je něco, co se nehodí do normálního života a co vypadá jako něco zcela
nepřirozeného a neatraktivního. Ve skutečnosti je to ale úplně jinak. A o tom bude přednáška…

Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D. je český katolický kněz a od dubna 2016 druhý biskup plzeňský.
Na kněze byl vysvěcen v roce 1993. Prvním českým vojenským kaplanem se pak stal roku 1998. Mezi
lety 2011–2016 působil na pozici generálního sekretáře české biskupské konference a také v úřadu
kapitulního děkana Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, čímž mu jako kapi
tulní dignitě náležel titul prelát. V roce 1993 absolvoval magisterské studium teologie na Katolické
teologické fakultě Univerzity Karlovy. Postgraduální studium v oboru morální teologie absolvoval
na Papežské lateránské univerzitě v Římě (2007–2008) a v Institut für Theologie und Frieden v Ham
burku (studijní pobyty 2005–2008). Doktorát z morální teologie obdržel na KTF UK v roce 2008.

17.45

Módní přehlídka dámských středověkých oděvů a šperků

18.00

Ing. Dana Drábová, Ph.D.: (Ne)spoutaná energie aneb příběh uranu

Anotace: Každý atom uhlíku, kyslíku, dusíku a všech dalších prvků okolo nás i v nás vznikl kdysi nějakým
vesmírným dějem. V tomto smyslu jsme doslova hvězdným prachem. Některé prvky významně měnily
a mění svět a civilizaci. Jak se do dějin Země a lidstva zapsal uran? Navštívíme africké Oklo a zjistíme, že
jaderné reaktory vytvořila příroda dávno před člověkem. Projdeme se staletími v severočeském Jáchy
mově, který je s uranem bytostně spjat. Podíváme se na možnosti uranu podílet se na uspokojování
našich energetických potřeb a zkusíme v křišťálové kouli pohlédnout do budoucnosti.
Ing. Dana Drábová, Ph.D. je česká jaderná fyzička, lokální a regionální politička. Od roku 1999 je
předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Od roku 2010 je také místostarostkou Pyšel
a v letech 2016 až 2017 zastupitelkou Středočeského kraje. Vystudovala Fakultu jadernou a fyzikálně
inženýrskou ČVUT, obor dozimetrie a aplikace ionizujícího záření. Poté se v letech 1994–2000 věnovala
doktorskému studiu v oboru jaderná fyzika.

Moderátorem akce bude Mgr. Jakub Izdný, Ph. D., pracovník Ústavu českých dějin se zaměřením na
nejstarší dějiny střední Evropy. Dlouhodobě se zabývá kultem svatých, zvláštnostmi středoevropského
regionu jako spojnice mezi křesťanským východem a západem a souvislostmi vzniku středověkého
křesťanského státu. Do češtiny přeložil kroniku Widukinda z Corvey popisující některé okamžiky nej
starších českých dějin. Stále také pracuje jako knihovník ve fakultní knihovně.
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Svatá Ludmila 1100 let
Beroun se společně s Tetínem zapojil do pětiletého projektu k uctění výročí 1100 let
od smrti kněžny Ludmily na tetínském hradišti v roce 921. Tento projekt zastřešuje stejno
jmenný spolek Svatá Ludmila 1100 let, který ke svatoludmilskému výročí připravuje sérii
tematických akcí jako například přednášky, konference, poutě, výstavy, koncerty a aktivit
zaměřených například na vzdělávání či turistickou infrastrukturu.
Jako jedna z prvních akcí proběhl 1. Celosvětový sraz Ludmil uspořádaný v rámci tetínské
pouti ke sv. Ludmile 17. září 2016. Při této příležitosti bylo podepsáno memorandum o vzá
jemné spolupráci mezi městem Beroun, obcí Tetín a spolkem Svatá Ludmila 1100 let. „Naše
dohoda o spolupráci je založena na historické tradici i současné vazbě Berouna a Tetína.
Na významné osobnosti našich dějin a jejich odkaz pro dnešek bychom neměli zapomínat,“
uvedl tehdejší berounský starosta Ivan Kůs.
V roce 2018 byl v Berouně uspořádán tematický pořad od Svaté Ludmily k dnešku, který skli
dil úspěch u veřejnosti. Město se pak na základě plodné a prosperující spolupráce rozhodlo
prohloubit vzájemný vztah a zastupitelstvo na podzim rozhodlo o vstupu Berouna do spolku
v pozici plnohodnotného člena. „Myslím, že tento spolek má velký cíl vzdělávání národa
ve vlastních dějinách… Zapomínáme na svou historii a pak nám nezbývá, než si ji zopakovat,“
uvedla berounská starostka Soňa Chalupová na jednání zastupitelstva.

Svatá Ludmila

Život známé české světice, babičky svatého Václava, je inspirující i po 1100 letech. I když his
torické informace o sv. 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 svému vnukovi ovlivnila náš stát na tisíc let dopředu. Z příkazu snachy Dra
homíry byla 15. září 921 uškrcena na tetínském hradišti Tunnou a Gommonem. Písemné pra
meny uvádějí, že k tomu došlo nejspíše z politických a náboženských důvodů. Nejen její smrt,
ale také přenesení jejích ostatků roku 925 na Pražský hrad do baziliky sv. Jiří mělo pro vyt
váření českého státu a budování přemyslovské politiky velký význam. Ludmila je vůbec první
českou světicí a zároveň první ženou přemyslovské dynastie. Jako významnou ženu ji viděl
i Karel IV., a proto nechal její životní příběh zobrazit na zdech Karlštejna. V období národního
obrození se stala sv. Ludmila oblíbenou národní světicí a byly jí zasvěcovány nové kostely
po celém světě. Je patronkou vinařů, matek, babiček, školství a výchovy dětí.

www.mesto-beroun.cz | www.tetin.cz
www.svataludmila.cz | www.mkcberoun.cz | www.knihovnaberoun.cz
Akci pořádá město Beroun ve spolupráci s Městskou knihovnou Beroun,
Městským kulturním centrem Beroun, obcí Tetín a spolkem Svatá Ludmila 1100 let.
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