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Výsledky ankety

Kultura 2020

Děkuji všem, kteří odpověděli na otázky
v podzimní anketě k liniovým stavbám.
Přišlo 107 odpovědí, některé duplicitně,
takže započítáváme 104 z nich. Považuji
to za velmi pěkný výsledek. Statistiku
odpovědí na podstatné otázky v závěru každého oddílu vidíte na koláčových
grafech. Nepřekvapilo, že převažují
odpovědi ze Záhrabské, kde je nejvíce
domů. Vyhodnocování poněkud zkresluje fakt, že ne všichni odpověděli na
všechny otázky. Ke každé místní části
uvádím krátké shrnutí:
Záhrabská: 55 odpovědí. Hloubka studen je na Záhrabské v průměru 33‚5 m
a pohybuje se v rozpětí od 16 do 63 metrů. Všech 55 respondentů se chce připojit na vodovod. U kanalizace je poměr

ZÁHRABSKÁ

SEDLEC

SVATÝ JAN

ANO/NE 46/9, u optického připojení na
internet 45/7 (3 se nevyjádřili). ČOV už
má 6 respondentů, chystá se ji pořídit 5
dalších.
Sedlec: 26 odpovědí. Připojení na vodovod zde již 13 domů má a stojí o něj
dalších 8 – hlavně z oblasti V Cihelně.
ČOV vlastní 12 respondentů a 7 s jejím
pořízením počítá. Zájem o připojení na
kanalizaci projevilo 12 lidí. Poměr ANO/
NE u zájmu o optický internet je 20/6.
Svatý Jan: 23 odpovědí. ČOV vlastní 9
respondentů a 3 s jejím pořízením počítají. Poměr ANO/NE u zájmu o vodovod
je 20/3, u kanalizace 17/5, u optického
internetu 23/0.
Každá místní část má svoje specifika,
která ovlivňuje odpovědi i jejich vyhodnocování a další plány. V Sedlci je to
existence vodovodu a také zaasfaltování uličky, které znemožňuje plánovat
zde kanalizaci. V Jánu je zase relativně
velký podíl nájemních bytů a jsou zde
významné budovy s vlastními čistírnami odpadních vod (č.p. 1, 6 a 16). Sedm
domácností je zde připojeno na obecní studny a osm jich využívá obecní
ČOV. Do ankety není zahrnuta budova
kláštera.
jIŘÍ bOUČEK

Podíl odpovědí v anketě (celkem 107 odpovědí)
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Máte zájem o kvalitní optické vysokorychlostní
připojení? (104 odpovědí)

Nemáte-li ČOV, plánujete v dohledné době její pořízení? (76 odpovědí)
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Máte zájem o připojení nemovitosti na vodovod?
(96 odpovědí)

Máte zájem o připojení na tlakovou kanalizaci,
bude-li se budovat? (102 odpovědí)

Pandemie letos ovlivnila naše životy
v mnoha oblastech. Bohužel se debaty v této souvislosti točí nejvíce kolem
restaurací, obchodů, lyžařských vleků
a provozoven různých služeb. O živou
kulturu jakoby nikdo moc nestál, možná vlastně většině lidí nechybí. Možná
si její význam silněji uvědomíme o vánocích, kdy jsme byli zvyklí se scházet
na mších a koncertech a občas i sborově zpívat …
Nic z toho se letos nedá očekávat.
Je skoro zázrak, že se nám podařilo
uskutečnit alespoň část plánovaných
akcí. Výstava grafik pana Jiřího Blažka
v bývalé faře se uskutečnila, i když bez
vernisáže, plánované původně na březnový termín těsně po 86. narozeninách
autora. Dětský den koncem května se
myslím povedl a návštěva dětí byla
úctyhodná. Koncem června nakonec
proběhl i pouťový kulturní program,
i když výrazně improvizovaný – poznamenaný nepřízní počasí.
Na počasí máme poslední roky smůlu, a to se projevilo i koncem léta.
Tradiční Loučení s létem jsme letos za
obec nechystali, ale iniciativu převzal
Alejandro García Santiáno, který v létě
pracoval v kavárničce pod lípou. Místo
ho velice zaujalo a bavilo ho vymýšlet,
jak návštěvníky obce zaujmout. Nechal
vyrobit zářivě červená trička s obecním
znakem a s reklamou na mexickou kávu. Nabízel mexické limonády, tequillu i tortily. Na konec září naplánoval
mexickou párty do klášterní zahrady.
Měly zde hrát latinskoamerické kapely,
prodávat se měly speciality mexické
kuchyně a do toho se mělo tančit. Na
stejný termín (26. září) jsme připravili také otevření obecního infocentra
v budově bývalé fary. Vše do sebe mělo
hezky zapadat. Z Chrustenic, kde se
tentýž den slavilo 25 let otevření skanzenu v šachtách, k nám jezdil speciální
historický autobus, bylo objednáno pódium, ozvučení a spousty dobrého jídla
a pití. Alejandro nechal natisknout 500
vstupenek v podobě nálepek se znakem
naší obce…
Akce nakonec vinou nepřízně počasí
proběhla jen ve velmi omezeném rozsahu. Na faře a pak pod celtovými přístřešky před kavárnou zahráli prokřehlí
Mariachi Azteca de Praga. Nálepkovou
vstupenku nyní nejdete jako pozdrav
odcházejícího léta – a snad i jako příslib
dalších povedenějších akcí – v příloze
tohoto Zpravodaje.
buk
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...na sklonku roku

Muzeum a architekti
bylo možno obdivovat krásně řemeslně
zpracovaný krov, který byl v letech 2017
a 2018 z velké části rekonstruován a zachráněn před dřevokaznými houbami.
Pokud jde o přístavek, dnes sloužící
jako skladiště, jeho současná podoba
má zmizet. V nové koncepci má přístavek sehrát roli vstupní galerie do muzea
spojené s infocentrem. Jeho úkolem má
být oslovit a lákat kolemjdoucí, kterých
právě tímto místem proudí velké množství. Jasnější obrázek si uděláte, když
se podíváte na webové stránky obce,
kde je vystavena také působivá animace, zpracovaná na základně podrobného zaměření objektu. Jsou zde vystaveny také další materiály, které vznikly
v rámci projektu: www.svatyjan.cz/
obec/strategie-rozvoje-obce-a-navazne-dokumenty/studie-a-pasporty-vychazejici-ze-strategie/.
Budeme velmi rádi, když nám na mail
obce napíšete, jak se vám návrh Ing.
Arch. Pavla Hanzala líbí!
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V září jsme uzavřeli dotovaný projekt
„Participativní tvorba strategie a návazných analytických podkladů“. Projekt
byl podpořen částkou cca 1 mil. Kč od
MPSV z fondů EU v rámci Operačního
programu zaměstnanost. Jedním z posledních počinů v tomto projektu bylo
architektonické zpracování konceptu

a poté i studie stavebních úprav budovy
staré školy – čp. 11 s přístavkem čp 37.
Mladý architekt Pavel Hanzal z Králova Dvora zadání pojal moderně a lehce. Budově čp 11 vrací (zatím bohužel
jen na papíře) její původní symetrickou
dispozici a navrhuje zajímavé uspořádání vnitřních prostor, aby například

Svátky pod
novou střechou

Červená středa v klášteře

Začátkem prosince dokončila firma
SPEA Stavby opravu střechy a bytů
v podkroví budovy obecné školy. Krásně svítivé pálené tašky Francouzka od
Tondachu a perfektně zařezávající hromosvod zkrášlily dům navenek, uvnitř
se projeví zejména výtečné zateplení
střechy, nová kvalitní okna a úpravy tří
koupelen. Celková cena díla je 4‚24 mil.
Kč, z toho 3‚3 mil pokryla dotace MF
a obec ze svého rozpočtu zaplatila 943
tis. Kč. Firma SPEA odvedla velice kvalitní práci a není vyloučeno, že se v údolí znovu objeví. Velkou prioritu totiž
získává oprava střechy kaple svatého
Maxmiliána na hřbitově, ze které nám
odletují eternitové šablony…
BUK

Neotřelým způsobem si v letošním roce
připomněli studenti, pedagogové, zaměstnanci i příznivci Svatojánské koleje
stovky lidí, kteří byli v kalendářním roce 2019 zabiti pro svou víru či náboženské přesvědčení. Tato událost byla součástí mezinárodní akce Červená středa,
při které si během poslední listopadové
středy tyto oběti z celého světa připomínáme. Obvyklým způsobem vzpomínky je nasvícení
sakrálních staveb
červenou (krvavou)
barvou. Ve Svatém
Janu pod Skalou
byl letos tento zvyk
výrazně obohacen
zveřejněním jmen
desítek konkrétních
obětí. Jde o určitý
apel, abychom v médiích neskloňovali
jména atentátníků, ale především či
spíše pouze – jména
obětí! Desítky oken
a stovky okenních
tabulek umožnily
v budově bývalého benediktinského kláštera vyvěsit

mnohá z těchto jmen. V roce 2019 bylo
provedeno 277 útoků proti humanitárním pracovníkům – zabito, uneseno
nebo zraněno jich bylo 483. Také při
teroristických útocích na bohoslužebná
místa zahynulo: 281 křesťanů, 93 muslimů; 8 židů.

Michal Šedivý
správce budovy kláštera
a zastupitel obce

z vráže přes gruzii... 
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Most ve Vráži opraven

Mik-Mik-Mikuláš

Dopravní spojení na Záhrabskou obstarává prakticky výhradně cesta od
Vráže, vedoucí po mostě přes dálnici. Most je slabinou této trasy a jeho
vyřazení z provozu by pro Záhrabskou
mělo fatální následky – v minulosti
jsme už zažili jeho uzavření v důsledku
nárazu nadměrného nákladu jedoucího po D5. O opravě mostu jsem psal již
do březnového Zpravodaje. V září byla
zevrubná oprava ve výborné kvalitě
dokončena. Díky firmě Strabag a také
díky pochopení projíždějících – a občas i postávajících – řidičů proběhla bez
větších komplikací. Stála 24 mil. Kč,
které z podstatné části uhradila dotace
od S
 FŽP. Vydání, která do dotace nebylo možno zahrnout, jsou vyčíslena na
1‚2 mil. Kč, ze kterých nyní Vráž žádá
naši obec o spoluúčast ve výši 300 tis.
Kč. Má to logiku, neboť most skutečně
slouží převážně Záhrabské, kde je přes
sto domů. Čtvrtina z nich je dnes trva-

le obydlena a trend trvalého bydlení je
stoupající, což představuje celoročně
velkou dopravní zátěž.
Zastupitelstvo naší obce bude o rozpočtu na příští rok i o způsobu uhrazení
podílu na opravě mostu jednat 30. prosince. Už teď ale mohu konstatovat, že
půjde o citelný zásah do rozpočtu naší
obce, který navíc přichází v době, kdy
je financování obcí ve značném útlumu.

Jiří Bouček

Letošní Mikuláš měl být docela smutný, bez setkání s typickými postavičkami. Za obec jsme jen připravili balíčky
pro všechny děti, které zde pobývají.
Maminky ze Záhrabské, kde to poslední dobou velice ožívá, se ale domluvily
s pár místními nadšenci, a tak se stalo, že se na plácku u dubu zdejší děti
s Mikulášem přece jenom setkaly. Byl
to Mikuláš samotář, který ale našel dárek pro každé z dvacítky přítomných
dětí. U dubu také hořel ohýnek, bylo
možné si opéct buřtík a rodiče se mohli
zahřát teplým nápojem. Za perfektní
servis této milé akce patří dík hlavně
Mírovi Lisému a Veronice a Vaškovi
Stolejdovým.
Protější strana údolí patřila ten den
díky spolku Barbora především čertům,
kteří pořádali jízdy vláčkem v Solvayových lomech. Rohaté kamarády čertovský vláček vozil zdarma. Spousta dětí si
tak na Mikuláše přišla na své.
buk

Turisté v době předpandemické
Svatý Jan je vesnice bohatě navštěvovaná turisty ze zahraničí. Důkazem toho je
kniha hostů uložená v kostele.
Když přijde nějaký zajímavý návštěvník,
služba v kostele jej požádá, aby napsal
svoje dojmy do knihy hostů. Tato kniha
už nashromáždila celou řadu zajímavých zápisů. Dal jsem si tu práci a prošel jsem všechny zápisy a snažil jsem se
rozpoznat, z které země daný návštěvník přišel. Lze říci, že k nám přicházejí
hosté z celého světa. Kniha obsahuje
celkem 537 zápisů od hostů z cizích zemí. Samozřejmě vede Evropa, odkud je
246 zápisů. Následuje americký kontinent se 115 zápisy, pak Asie s 52 zápisy,
Afrika 14, Austrálie a Nový Zéland 20
zápisů. Máme zde záznamy od hostů,
dalo by se říci z exotických zemí, jako
např. Nepál, Kostarika či Kapverdské
ostrovy. 90 zápisů zůstalo neindentifikovaných, nedalo se určit, z které
země jsou.
Nejvíce zastoupeny Spojené státy
americké se 70 záznamy. Možno říci,
že jsou zde zastoupeny skoro všechny
státy této země. Hned za USA je Rusko,
67 záznamů. Člověk by nevěřil, odkud
k nám tito lidé přijíždějí. Samozřejmě
vede Moskva. Ale máme zde záznamy
od návštěvníků z Dálného východu,

jako např. Chabarovsk nebo Krasnojarsk. Nejvíce mě překvapil jeden host,
který přijel z města Novyj Urengoj. Ptal
jsem se ho, kde to jeho město leží. Prý
800 kilometrů severně od Jekatěrinburgu, trošku na východ. Jekatěrinburg
je na Urale, na rozhraní Evropy a Asie.
A Novyj Urengoj je ještě o 800 kilometrů dál. Ptal jsem se toho člověka, jaké
tam mají léto. Odpověděl, že krátké,
jen dva týdny. A pak už zase začíná zima. I tam žijí lidé, je to město naftařů.
V těch nehostinných končinách Sibiře
se nachází ropa a plyn a my tady ve
Svatém Janě topíme plynem od nich.
A co tam ti návštěvníci píší? Samozřejmě větší části těch záznamů nerozumíme. Některé ani nedovedeme přečíst.
Když tam napíše svoje dojmy návštěvník z Japonska, Číny či z Koreje, můžeme nad tím jen pokývat hlavou. Ale je
celá řada národů, které mají jiné písmo
než naše latinka. Tak tu máme zápis
např. z Gruzie či Arménie, Izraele nebo
z Indie. Krásné písmo, ale nepřečtete
ani slovo. Jenom datum. Z těch, které
přečíst můžeme lze zjistit, že se velice liší záznamy Američanů od záznamů ruských. Američan napíše „krásné
místo s krásnou přírodou a nádherným
kostelem“. Ruské zápisy jsou jiné, lze
říci, že ruský zápis je krátká modlitba.

Najdeme zde „Jsem šťasten, že jsem
mohl navštívit toto svaté místo. Bůh
ochraňuj všechny, kdo o toto místo pečují, aby je uchovali pro další věky.“ Náš
svatý Ivan je i jejich svatým. Většina
návštěvníků z Ruska nebo Ukrajiny se
hluboce ukloní před náhrobkem svatého Ivana, někteří si i vyprosí, jestli by
se mohli jeho náhrobku dotknout. Pro
Američany je to jen „bjútyfl“, překrásné,
pro Rusy svaté.
Bohumil Ševčík
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...až do kláštera

Vánoční bilancování
Nastal čas Vánoční. Ještě před pár dny jsme všichni optimisticky vzhlíželi k nadějným grafům a doufali, že o Vánocích přijde dlouho očekávané uvolnění.
Těšili jsme se, že se společně se svátky
opět navrátí klid a pohoda a na alespoň
nějaké té menší vánoční akci se setkáme se svými přáteli, popřejeme si hodně
zdraví a odneseme si kousek té vánoční
atmosféry i do svých domovů… Bohužel
se tak nestalo. Letošní svátky Vánoční
budou i u nás poznamenány restrikcemi a bojem proti viru COVID19. I přes
plošné zákazy se množí dotazy, jak to
letos bude ve Sv. Janu o Vánocích s kulturními akcemi.
Lidé píší a telefonují, zda nepřipravujeme tradiční Rybovku či aspoň něco
malého… všem musíme odpovídat „Bohužel“… Již v listopadu avizoval Slavoš
i orchestr VŠE, že do konce roku nemohou zkoušet a ruší všechny akce. Stejně
tak bylo zrušeno i plánované adventní
divadlo s koncertem a zpíváním koled,
také vystoupení Comoda na štědrý
den. Tradiční Vánoční koncert, který je
velmi populární a navštěvovaný lidmi

i z velmi širokého okolí, nebude poprvé
po 28 letech!
Musím říci, že nás to velice všechny mrzí, ale není jiné cesty. V minulých letech jsme pořídili videozáznam
Vánočního koncertu. Podnikneme tedy
alespoň kroky, aby si lidé mohli tento záznam pustit přes internet. Stejný
osud postihl tradiční výstavu Medové
Vánoce. Doufali jsme, že v rámci uvolnění muzeum budeme moci otevřít
a nabídnout lidem alespoň střípky z vánoční atmosféry. Zatím není možné ani
to. Otevírat pro lidi muzea a výstavy je
nyní zakázáno.
Stejný režim, jako muzea, nebo hrady
a zámky, máme nastavený i pro průvodcovství v kostele. Ten mohl být po několik málo dní uvolnění v létě otevřený.
Dokonce letos proběhla i Noc kostelů
a stihli jsme uspořádat 3 koncerty.
Posledních několik let je patrné, že
Svatý Jan lidé navštěvují rádi i v zimě.

Ticho ve Svatojánské koleji
V rozhodování, zda jít studovat do Svatojánské koleje, je obvykle důležitá chuť
učit v mateřské škole, věnovat se dětem v zájmové organizaci, vést kroužky
ekologické výchovy, hudební, výtvarné či jiné, jednoduše zájem o předškolní a mimoškolní pedagogiku. Prostě
pracovat s dětmi. Rozhodnutí žít tři
roky se spolužáky pod jednou střechou
ve společenství, hrát divadlo, zpívat,
malovat, tvořit z hlíny, užít si studentský život v mimořádné budově a v mimořádném místě, ve Svatém Janu pod
Skalou. Krásná příroda, zajímavá historie, kousek od Prahy. Jak říkával jeden
vyučující, když vystoupil z autobusu
a zvednul hlavu nahoru ke kříži: „To je
mystika!“ Jindy zase „To je romantika!“
Měl pravdu.
A jak je to dnes? Ke kříži na skále
můžeme vzhlížet stále. Ale ve Svatojánské koleji je již několik měsíců ticho.
Ticho neznamená pusto! Studium stále
běží, učitelé učí, studenti studují, setkávají se v obvyklém rozvrhu hodin,
ve svých domovech tráví spoustu času
sledováním displejů svých počítačů,
malují, hrají na klavír, snad si i sólově
zazpívají, věnují se dramatické výcho-

vě… Drama dnešní doby – koronavirová
epidemie přenesla život Svatojánků daleko ze svatojánského údolí do virtuálního prostoru. Výuka běží online, i když
to zvenčí vypadá, že život ve Svatojánské koleji je offline.
Leccos z očekávání, se kterými sem
studenti přišli, se naplňuje. To, co však
ve virtuální realitě studenti nenajdou,
je první sníh ve svatojánském údolí, příprava adventního večera, koledy v azylovém domě, cesta na skálu ke kříži
před odjezdem domů na Vánoce, radost
z toho být pospolu, zážitek, který je bude i po letech do Svatého Jána vracet.
Přesto přese všechno život běží dál,
advent se brzy promění ve Vánoce. Přejme si všichni, abychom je prožili ve
skutečné blízkosti našich milých, s dotekem radosti a v naději, že v novém
roce Svatojánská kolej opět ožije hlasy
studentů. 
Vlasta Jindrová

zástupkyně ředitelky
Svatojánské koleje

Radost ze světla, které osvětluje naše cesty
a dává lásku, která je spojuje v jednu,
Vám přejeme ze Svatojánské koleje

Dojde-li v období svátků a přelomu roku ke zmírnění vládních restrikcí, pokusíme se, byť jen symbolicky, muzeum či
kostel veřejnosti otevřít.
Za Svatojánskou společnost tímto děkuji všem našim přátelům a lidem, kteří
nám v uplynulém těžkém roce projevili
přízeň. Všem nemocným i lidem v karanténě přeji živou naději a uzdravení.
Ani památkám nebylo vždy dobře.
Nyní mnozí z nás mají více času
a příležitostí se zastavit a i třeba s pomocí internetových stránek či starých článků a fotek si uvědomit, co se
v uplynulých třiceti letech podařilo na
našich svatojánských památkách uskutečnit. Nebylo to jen o penězích, jak se
často říká, ale hlavně o lidech, jejich
pevné vůli a pracovitosti. Pro mne je to
malý zázrak.
Do roku 2021, kdy Svatojánská společnost oslaví 30 let svého trvání, přeji
všem následující: Buďme v tomto společném boji všichni navzájem více ohleduplní, více disciplinovaní a hlavně co
nejvíce zdraví.
Jiří Ševčík ml.

80 let, 100, 1100... 
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Srdcem Českého krasu

Natáčení filmu

Ve slovníku (či na Wikipedii) se můžeme dočíst, že Naučná stezka (NS) je
druh venkovní značené turistické trasy,
seznamující návštěvníky s přírodovědnými či kulturními zajímavostmi okolí.
Od běžné turistické trasy se zpravidla
liší sérií informačních tabulí rozmístěných na jednotlivých zastaveních po
trase naučné stezky.
První naučná stezka rezervací Karlštejn byla slavnostně otevřena v září
1989. Určitě si vybavíte oranžovohnědé
panely s kresbami berounského výtvarníka Dalibora Němce, které jsou stále
ještě k vidění podél silnice z Hostimi do
Svatého Jana pod Skalou. Způsob zpracování stezky byl ve své době moderní.
Přesto není nic zvláštního na skutečnosti, že ji po 30 letech bylo třeba obnovit.
K obnově stezky se přihlásil Český
svaz ochránců přírody (ČSOP), který
na různých přírodovědně významných
místech České republiky realizuje naučné stezky, panely, vyhlídky či přírodní
herní prvky. Cílem ČSOP bylo naši NS
otevřít jako jubilejní 100. v pořadí již realizovaných počinů, na kterých se podílí
spolu se svým generálním partnerem
společností NET4GAS.
Obnovená naučná stezka nese jméno
Srdcem Českého krasu. Po mnohých jed-
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náních a variantách byla obnovena část
původní trasy a dvanáct panelů bylo
„zahuštěno“ o šest nových (viz mapka).
Vytváří 9 km dlouhou trasu, která vede
ze Srbska kolem Bubovických vodopádů, přes Boubovou, Propadlé vody, Hostim a podél Kačáku až k jeho soutoku
s Berounkou v Kozle. Kvůli oficiálnímu
uzavření části cyklostezky mezi Kozlem
a Srbskem není bohužel možné vést NS
až zpět do Srbska.
V krajině Českého krasu je množství
hojně využívaných značených i neznačených turistických tras a asi málokdo
(vyjma školních exkurzí) vyrazí na výlet
s cílem projít si pouze Naučnou stezku.
Většina lidí prochází územím tak, že po
NS jde jen zčásti. Proto jsme umístili
úvodní panely nejen na obou koncích,
ale také u Propadlých vod, kde se stezka dotýká NS Svatojánský okruh. Odtud je trasa oproti té původní zkrácená
a vede do Hostimi. Doufáme, že jsme
tímto zkrácením snížili přehuštění naučných stezek v okolí Svatého Jana.
Protože jsme chtěli zachovat původní, výtvarně hodnotné tabule, umístili
jsme je na zadní. Návšťevníci mají jedinečnou příležitost nejen porovnat styl
obou naučných stezek, ale také se obdivovat nestárnoucím kresbám rostlin,
živočichů i geologických útvarů.
O slavnostním otevření NS Srdcem
Českého krasu, které proběhlo 22. července, si můžete přečíst na stránkách
CHKO Český kras: ceskykras.ochranaprirody.cz/sprava-informuje/aktuality.
Stále ale v krajině zůstává několik
starých panelů původní NS: Panely podél silnice Sv. Jan – Hostim a na červené turistické cestě mezi Kubrychtovou
boudou a Karlštejnem. Rádi bychom na
panely umístili informační tabule pojaté jako jednotlivá zastavení bez návaznosti na NS. Povede-li se, tak už příští
rok.
Vydejte se i vy po obnovené naučné
stezce, vyzkoušejte si drobné interaktivní prvky a objevte na tabulích nové
informace o přírodě v okolí vašeho domova.
Hana Hofmeisterová

Agentura ochrany přírody
a krajiny ČR

V centru obce se bude natáčet hollywoodský film White Bird: A Wonder
Story. Přiblíží nám osudy mladé židovské holčičky, kterou u sebe doma
schovává během druhé světové války francouzská rodina. Natáčecí dny
jsou stanoveny na konec března 2021.
Mimo jiné budou natáčení doprovázet
dopravní omezení v prostoru kolem
kláštera a kompletní odstranění současných prvků (osvětlení, značky, zábradlí
apod.). O podrobnostech vás budeme
včas informovat.
red

Ludmila, Ivan a my
V roce 2021 si připomeneme významné
výročí mučednické smrti kněžny Ludmily. Toto výročí vidíme jako mimořádnou příležitost občerstvit tradiční hodnoty, související s počátky křesťanství
v Čechách, s významem rodiny, s prvky
lokální kultury, tradic a vlastní identity.
Spolek svatá Ludmila 1100 let byl založen z iniciativy obce Tetín, zakládajícími členy spolku jsou ještě města Mělník a Roztoky u Prahy, farnost Beroun
a farnost Roztoky. Naše obec je členem
Spolku od jara roku 2017 a snaží se napomoci vnímání svaté Ludmily jako
patronky místních komunit. Ludmila
byla současnicí poustevníka Ivana a odkaz obou světců přispívá i po staletích
k duchovnímu propojení prostorově
blízkých obcí Tetín a Svatý Jan pod Skalou s dalšími významnými místy naší
historie. Toto propojení vám chceme
připomenout i stolním kalendářem na
rok 2021.
buk
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