
LETOS (PO POUTI SV. LUDMILY)

JEŠTĚ CHYSTÁME

24.10. Přijede Miluška Havlůjová, žena která v roce 1953 

musela volit mezi uvězněním nebo zradit přátele a své 

přesvědčení a podepsat spolupráci s komunistickým režimem. To 

výměnou za možnost vrátit se ke svému 1,5 roku starému synovi. 

Spolupráci nepřijala a byla odsouzena na 5 let. Uvězněná byla 

také ve Svatém Janu pod Skalou.

17.11. Setkání s radiotelegrafistou a letcem RAF ve II. světové 

válce Tomášem Lomem. Doprovodí ho jeho kamarádka 

Hana Klímová, autorka dětské knihy o klucích, letadlech a letcích 

RAF „Dobrodružství pana Wellingtona“. (18.11. přijedou speciálně 

pro tetínskou školu).

6.12. Adventní koncert pěveckého sboru Comodo

24.12. Štědrovečerní setkání u jeslí

www.kc-ludmila.cz;     www.ludmila-tetin.cz;     FB: SpolekLudmilaTetín



POUŤ SVATÉ LUDMILY

19. ZÁŘÍ 2020

Koncert

Dirigent:    Miloš Bok
Hrají: Čeští symfoničtí sólisté

Sbor: Čeští komorní pěvci

Sólisté: Eva Forejtová – soprán

Iveta Poslední – alt

Daniel Matoušek – tenor

Pavel Vančura - bas

Začátek v 18:30 hod.

v kostele sv. Ludmily na Tetíně

Wolfgang Amadeus Mozart

Korunovační mše C - Dur

Miloš Bok, skladatel, dirigent, sbormistr, klavírista a varhaník. 

Složil mimo jiné řadu originálních duchovních skladeb pro 

komorní dechové ansámbly s varhanami. Vrchol jeho tvorby tvoří 

rozsáhlá oratorní trilogie pro sóla, dětský a smíšený sbor, varhany 

a velký symfonický orchestr. Hojně působí také jako dirigent a 

organizátor hudebního života v oblasti severních a západních 

Čech.

Akce se uskuteční za finanční účasti Středočeského kraje

www.kc-ludmila.cz;     www.ludmila-tetin.cz;     FB: SpolekLudmilaTetín



POUŤ SVATÉ LUDMILY

20. ZÁŘÍ 2020

Koncert

Začátek v neděli ve 13:00 hod.

v Komunitním centru sv. Ludmily na Tetíně

Flétnové kvarteto

Napříč

Napříč je uskupení čtyř flétnistek s láskou k hudbě. Barvitá technika, 

osobitý výraz i multižánrový repertoár potěší při každé příležitosti.

Akce se uskuteční za finanční účasti Středočeského kraje

www.kc-ludmila.cz;     www.ludmila-tetin.cz;     FB: SpolekLudmilaTetín

Skladby, které při koncertě zazní:

El Condor Pasa-Paul Simon & Garfunkel

A. Vivaldi Jaro – Čtvero ročních dob

Missa Brevis, Sanctus - Zdeněk Lukáš

Somewhere - Leonard Bernstein

Vegas Vacation - James Rae

Summertime - George Gershwin

Růžový panter - Henri Mancini

The Butterfly - irská

Ani ole l´Yrushalayim - židovská

Tanec - Sandra Malá

Take Five - Paul Desmond

Path of the wind - J. Hisaishi

The lord of the rings - Howard Shore

Despacito - Erika Ender & Luis Fonsi

Jazz duets - James Rae



POUŤ SVATÉ LUDMILY

19. ZÁŘÍ 2020

Divadlo pro děti i dospělé

Malý chlapeček Mauglí se ocitne uprostřed džungle plné nástrah a 

nebezpečí. Co si dítě, které ani pořádně nemluví, má počít ve světě 

vlků, hadů, tygrů a jiných obrovských zvířat, s nimiž si i dospělý 

poradí jen stěží? Příběh o odvaze a přátelství se neobejde bez 

napětí a trošky nebezpečí, ale určitě se obejde bez zbytečných slov.

Délka představení: 35 minut

Pro děti od 3 let

Královéhradecké Divadlo U staré herečky založila roku 1998 

profesionální loutkoherečka Jarmila Vlčková. V roce 2014 se k ní 
připojila její dcera Jana Vyšohlídová. 

Mauglí
Na motivy Knih džunglí Rudyarda Kiplinga sehraje Jana 
Vyšohlídová, inscenaci Mauglí, s níž vyhrála Cenu publika na 
mezinárodním festivalu Puppen Tage v rakouském Mistelbachu.

Začátek ve15:00 hod.

v Komunitním centru sv. Ludmily na Tetíně

www.kc-ludmila.cz;     www.ludmila-tetin.cz;     FB: SpolekLudmilaTetín

Akce se uskuteční za finanční účasti Středočeského kraje



POUŤ SVATÉ LUDMILY

19. ZÁŘÍ 2020

PŘEDNÁŠKA

doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. český historik, 
pracovník Historického ústavu AV ČR, který se 
zaměřuje na dějiny českých zemí 20. století, zejména 
na dějiny politických stran, na česko - německé vztahy a 

na církevní dějiny.

O svatém Václavovi Jaroslav Šebek mimo jiné řekl: „Spojitost mezi

státním a duchovním u svatého Václava má možná v této době ještě

daleko větší význam, než měla v předchozích staletích pro naše

předky. On v podstatě ztělesňuje prototyp morálky v politice, morálky

ve veřejném životě, toho, že politika má také přemýšlet v hlubších

souvislostech, v širších souvislostech, má se odvolávat na to, že ten

její význam směřuje k širšímu blahu.“

Jaroslav Šebek

Začátek v 17:00 hod.

v Komunitním centru sv. Ludmily na Tetíně

Svatý Václav 
a svatováclavská tradice 

v Čechách

www.kc-ludmila.cz;     www.ludmila-tetin.cz;     FB: SpolekLudmilaTetín

Akce se uskuteční za finanční účasti Středočeského kraje



POUŤ SVATÉ LUDMILY

19. ZÁŘÍ 2020

Děkovné zpěvy

Východní křesťanská liturgie je zcela založená na 
duchovním zpěvu, jehož se ve sborových pasážích 
účastní všichni věřící a to bez používaní hudebních 
nástrojů. Chválí Boha "živým hlasem" nesoucím slovo.
Tyto osobité duchovni zpěvy se odlišují od liturgických 
zpěvů křesťanského západu 
a vyznačují se neobyčejnou krásou a vznešeností. 

Děkovné zpěvy 
východní liturgie 

Přednese: 

řeckokatolický sbor z Prahy 

Začátek v16:00 hod.

v kostele sv. Ludmily na Tetíně

www.kc-ludmila.cz;     www.ludmila-tetin.cz;     FB: SpolekLudmilaTetín

Akce se uskuteční za finanční účasti Středočeského kraje


