
Hodnocení projektu Mene Tekel 2021

Příprava

 
Letos se projekt s podtitulem Právo na právo potýkal s mimořádnými
překážkami.
Do přípravných prací významným způsobem zasáhla celosvětová 
pandemie, v jejímž důsledku byl v ČR zaveden nouzový stav, který 
prakticky trval od října 2020 do dubna 2021, což se negativně 
promítlo ve všech fázích a podobách dramaturgie projektu.
Druhým limitujícím faktorem bylo přidělení dotace od hlavního 
partnera MHMP v poloviční částce, což znemožnilo uspořádat několik
naplánovaných programů a využít pro mediální kampaň každoroční 
umístění plakátů B1 v metru.
Tyto dva zásadní limity se jevily jako likvidační a vedení 
festivalu muselo opakovaně analyzovat možnosti a perspektivy 
projektu v tak dramatické situaci.
Jediným řešením byla redukce programů a spolupráce se 
spřízněnými spolupracovníky za velmi symbolický, dobrovolnický 
honorář.
Vzhledem k dlouhodobě skvělé spolupráci jsme byli ubezpečeni, že 
partneři mají zájem o zachování kontinuity projektu a budou 
respektovat naše omezené finanční možnosti. Bohužel na rozdíl od 
honorářů a DPP jsme nemohli ovlivnit výši nájemného pro prostory 
pořádaných akcí.
Nakonec jsme s vědomím společenské odpovědnosti vůči festivalu a 
jeho cílové skupině podstoupili uvedená rizika a rozhodli se 
jubilejní patnáctý ročník Mene Tekel uspořádat.
Komunikace se spolupořádajícími partnery, odborníky a tvůrci byla 
z uvedených objektivních důvodů mimořádně náročná, dlouhodobá a 
stresující.
Například výtvarná soutěž pro ZUŠ a ZŠ byla vyhlášena v říjnu 
2020, ale z důvodu uzavření škol se zúčastnila pouze malá část z 
oslovených.
Původní tradiční únorový termín musel být z důvodu lockdownu 
odložen na duben, následně na květen, což přinášelo nespočet 
úskalí, například několikanásobnou změnu propagačních materiálů.
Logistika a produkce festivalu byly nejsložitější ze všech ročníků
projektu.
Vzhledem k nejistotě dané nouzovým stavem jsme opakovaně 
oslovovali ministerstvo zdravotnictví, abychom znali závazná 
stanoviska pro pořádání kulturních akcí.
Zároveň jsme vynaložili úsilí pro souběžnou přípravu některých 
programů v on-line prostředí. Tato duplicitní činnost mohla být 
vykonávána jen díky mimořádnému obětavému nasazení celého týmu a 
spolupracovníků Mene Tekel.
Bohužel definitivní stanovisko ministerstva zdravotnictví 



neumožnilo konání festivalu dřív než v letním, tj. prázdninovém 
období.
S ohledem na fakt, že projekt spolupracuje se studenty na
všech stupních škol, bylo nezbytné realizaci posunout na období,
kdy probíhá výuka i na vysokých školách, tedy na týden od 11. do 
17. října. 
Trvání výstavních projektů na Novoměstské radnici a na Karlově 
náměstí bylo naplánováno do 23. října, výstavy ve Valdštejnské 
zahradě a v kostele sv. Ignáce do 27. října.
Teprve po definitivním schválení termínu jsme mohli uzavírat 
smlouvy s participujícími subjekty, doladit místa konání akcí a 
možnosti spolupracujících tvůrců a odborníků.
Vzhledem k opakovaným změnám jsme se dostali do kolize s původně 
plánovanými pronájmy, a museli jsme tak hledat nové prostory.
V této složité situaci jsme navázali spolupráci s městskou částí 
Praha 2 a rozhodli se uspořádat letošní festival v této lokalitě.

Realizace

Navzdory mnoha objektivním potížím, souvisejícím s vážnou 
epidemiologickou situací, se podařilo nabídnout pestrou 
programovou skladbu pořadů různých žánrů – koncerty, výstavy, 
filmové premiéry, diskuse, prezentace knih, interaktivní programy 
pro školy, vzdělávací iniciativy, mezinárodní konferenci, setkání
s osobnostmi, duchovní zastavení.
Stejně jako v předchozích letech byl i tentokrát projekt 
prioritně zaměřen na nejmladší generaci. 
Tento cíl byl zdařile realizován prostřednictvím spolupráce se 
ZUŠ, ZŠ, gymnázii a především se studenty Filmové akademie 
Miroslava Ondříčka v Písku a Právnické fakulty UK.  
Díky součinnosti s novým partnerem jsme tak mohli zhlédnout 
přehlídku tematických filmů, které originálním uměleckým stylem a 
v různých filmových žánrech zachytily totalitu v nečekaných 
podobách a historických souvislostech.
Velké úsilí bylo opět věnováno mediální kampani, i když jsme kvůli
omezenému rozpočtu museli upustit od dosavadní spolupráce s 
Dopravním podnikem Praha a od tištěné reklamy. 
Navzdory finančním a logistickým překážkám se podařilo zajistit 
pokrytí všech typů médií – televizních, rozhlasových, 
internetových i tištěných s cílem oslovit co nejširší vrstvy 
diváků napříč věkovými i sociálními skupinami.
Každoroční spolupráce s hlavním mediálním partnerem – Českou 
televizí - se uskutečnila formou spotové kampaně; originální 
animovaný spot, který zhlédlo více než jeden a půl milionu diváků,
pro festival vytvořila studentka spolupracující FAMO. Významným 
způsobem se na propagaci festivalu podílela ČT upoutávkami na 
programy festivalu, reportážemi a rozhovory s hosty a organizátory
festivalu.
Úspěšná byla také spolupráce s druhým veřejnoprávním médiem - 
Českým rozhlasem Plus.
Významným nástrojem propagace festivalu se stalo streamování jako 
moderní prvek komunikační platformy, využití velkoplošné reklamy 
CLV v centru Prahy a další formy propagace.



Zejména streamování posunulo otázku návštěvnosti do zcela jiné 
roviny a je třeba s tímto faktorem počítat i do budoucna.

Partneři a organizátoři

Festivalový týden XV. ročníku Mene Tekel s podtitulem Právo na 
právo se uskutečnil v termínu 11.10.- 17. 10. 2021 v Praze. 
Čestnou záštitu poskytli:
Jiří Oberfalzer,                                                  
místopředseda Senátu Parlamentu ČR
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, 
rektor Univerzity Karlovy
MUDr. Zdeněk Hřib, 
primátor hl. m. Prahy 
Mgr. Jana Černochová,
starostka městské části Praha 2

Organizátoři: Umění bez bariér, z. s., hl. m. Praha, Univerzita 
Karlova, Ústav pro studium totalitních režimů, Městská část Praha 
2, Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku.
Spolupracující instituce: Senát Parlamentu ČR, Novoměstská 
radnice, Muzeum romské kultury, Velvyslanectví Lotyšské republiky 
v ČR, Velvyslanectví Litevské republiky v ČR, Symposion – 
Fragmenty paměti, kino MAT, Muzeum paměti XX. století, Právnická 
fakulta UK, Knihovna Václava Havla, Dcery 50. let, z. s., sdružení
Paměť.
Hlavní mediální partneři: Česká televize, Český rozhlas Plus. 

Program

V pondělí 11. října odpoledne jsme přivítali děti z celé ČR na 
slavnostní vernisáži mezigeneračního výstavního projektu Cesty ke 
svobodě. 
V historických prostorách Novoměstské radnice se uskutečnilo 
oceňování vítězných děl v rámci stejnojmenné výtvarné soutěže pro 
žáky ZUŠ a ZŠ. Poháry a diplomy úspěšným účastníkům předával 
zastupitel hl. m. Prahy Mgr. Martin Benda.
Ve druhé části ceremoniálu se slova ujali zástupci organizací, 
jejichž výstavy byly součástí několikadílné expozice.
Velký ohlas zaznamenalo vystoupení ředitelky Muzea romské kultury 
v Brně PhDr. Jany Horváthové, která přiblížila pozoruhodnou 
Výstavu krajinářsko-architektonické soutěže o památník Lety u 
Písku.
Návštěvníci ocenili také erudovanou výstavu ÚSTR Cesta je volná!,
reflektující exodus východních Němců na podzim 1989.
Slavnostní den pokračoval v parku na Karlově náměstí, kde se 
uskutečnila vernisáž výstavy Dlouhá cesta k samostatnosti – Dějiny
Ukrajiny 20. století.
Outdoordovou expozici zasvěceně zhodnotil náměstek Ústavu pro 
studium totalitních režimů Mgr. Ondřej Matějka. 



Za nového partnera festivalu – městskou část Praha 2 – promluvila 
starostka Mgr. Jana Černochová, dlouhodobě sympatizující s 
myšlenkou MT.
Jedinečným kulturním zážitkem se pro přítomné stal koncert 
hudebního sboru Coloreton ze Základní umělecké školy Ilji Hurníka,
jež s festivalem spolupracuje od roku 2007. Vystoupení pod 
taktovkou sbormistryně Silvie Mlynarczykové sklidilo nadšené 
ovace.
Návštěvníci festivalu se poté sešli v kostele sv. Ignáce, kde byly
zahájeny dva výstavní projekty připomínající oběti totalitních 
režimů z řad církve.
Expozice Věřím, že můj život nebyl nadarmo a Rodák, který měl být 
zapomenut přiblížil Jakub Straka ze sdružení Paměť.
Večer se v kině Mat konalo slavnostní zahájení patnáctého ročníku 
Mene Tekel.
Programem provázela herečka Debora Štolbová.
Úvodní zdravici pronesla radní hl. m. Prahy JUDr. Hana Kordová 
Marvanová, dále vystoupili a k myšlence festivalu se přihlásili 
prorektor Univerzity Karlovy prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., 
DSc., ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Mgr. Zdeněk 
Hazdra, Ph.D., za Právnickou fakultu JUDr. Lukáš Blažek, Ph.D., za
Mene Tekel MgA. Daniela Řeřichová. 
Představitelé spolupracujících institucí zdůraznili význam a 
poslání multidisciplinárního festivalu, který je v evropském 
prostoru ojedinělý, a vzdali hold jeho zakladatelům.
V rámci slavnostního aktu proběhla premiéra hraného dokumentu ATA,
odkazující na dvanáctiletou spolupráci Právnické fakulty UK a 
projektu Mene Tekel.
Film vycházel ze scénáře Jana Řeřichy, rekonstruující formou 
divadla faktu politický monstrproces z 50. let „Stříteský a spol“.
Premiéra se uskutečnila na závěr 10. ročníku MT na Vrchním soudu 
na Pankráci.
Další představení ve spolupráci se studenty PF UK byla v daném 
roce realizována v autentickém prostředí Smetanova domu 
v Litomyšli a na Festivalu slobody v Bratislavě.

V úterý 12. října byla ve dvou blocích v kině MAT uvedena 
přehlídka studentských filmů FAMO k tématu Právo na právo.

Filmy s osobitou poetikou moderoval pedagog a scenárista MgA. 
Miroslav Sovják za aktivní účasti mladých autorů a režisérů 
písecké školy.

V komorním prostředí se podařilo vytvořit přátelskou atmosféru pro
neformální diskusi k otázkám kinematografie i aktuálních témat. 

Ve středu 13. října od deseti hodin byl realizován v kině Mat 
interaktivní program pro školy.
Pronásledování a diskriminace provázejí celé 20. století. 
Porozumění situacím, v nichž nastaly, nabídla HistoryLab, v níž 
lektoři ÚSTR pomocí řady interaktivních nástrojů umožnili žákům 
analyzovat dobové dokumenty, historické fotografie či zvukové 
záznamy. Přitažlivou formou si tak osvojili dovednosti, jež 
podporují kritické myšlení a rozvíjejí historickou gramotnost.



Na stejném principu byly realizovány ve čtvrtek dopoledne dva 
pořady pro studenty z gymnázií.
Odpoledne jsme se sešli v literární kavárně Academia,
kde spisovatelka a herečka MgA. Darina Ničová seznámila přítomné 
se svou trilogií Proti proudu. 
Autorka umělecky osobitým způsobem přiblížila prostřednictvím 
složitých osudů své rodiny hektické události dvacátého století, 
se zaměřením na území Těšínského Slezska. 
Sugestivní literární výpověď vznikla pod odborným dohledem Ondřeje
Koláře ze Slezského zemského muzea v Opavě a Jiřího Friedla 
z Masarykovy univerzity v Brně. 
Kmotry trilogie se stali bývalý politický vězeň Leo Žídek a herec 
Jan Sklenář.
Festivalový den byl završen v kině Mat Večerem pro Lotyšsko.
Pod záštitou a za osobní přítomnosti velvyslankyně Lotyšského 
velvyslanectví v ČR Dr. Sc. Pol. Gunta Pastore se konala 
slavnostní projekce cenami ověnčeného lotyšského filmu z období 
studené války Můj otec špion (My Father, the Spy).
Patnáctiletá spolupráce s Velvyslanectvím Lotyšské republiky v ČR 
opět přinesla zajímavé podněty i milá setkání.

Ve čtvrtek 14. října jsme po dvou blocích HistoryLab v kině MAT 
slavnostně otevřeli výstavu Pod cizím nebem ve Valdštejnské 
zahradě Senátu Parlamentu ČR.
Pozoruhodnou expozici, zpracovanou Muzeem obětí genocidy při 
Středisku výzkumu genocidy a odboje obyvatel Litvy,  doplnil 
osobním příběhem velvyslanec Laimonas Talat-Kelpša.
Nejen k deportacím v roce 1941, ale také k naší novodobé evropské 
historii promluvili zástupci Velvyslanectví Litevské republiky v 
ČR a projektu Mene Tekel.
Otevření výstavy přišli podpořit představitelé diplomatického 
sboru v ČR a návštěvníci mezinárodní konference. 

Následně se v Hlavním sále Senátu Parlamentu ČR konala  
Mezinárodní konference Právo na právo.
Sympozium pod záštitou místopředsedy Senátu Jiřího Oberfalzera se 
během patnáctileté existence stalo prestižní záležitostí.
Na úvod konference převzal bývalý politický vězeň pan Leo Žídek z 
rukou projektové manažerky Mene Tekel plaketu Osobnost festivalu 
jako poděkování za zpřístupňování novodobých dějin nejmladší 
generaci prostřednictvím autentických výpovědí o totalitních 
režimech 20. století.

V rámci odborného programu vystoupili mj. historik Gints Apals z 
Muzea Lotyšska v Rize, historik David Svoboda z Muzea paměti XX. 
století, Petra Svobodová, náměstkyně pro odbornou činnost Muzea 
romské kultury, historik Jiří Smlsal z Ústavu pro studium 
totalitních režimů, Miroslav Erdinger, farář a supervizor v 
sociálních službách a středoškolský pedagog Petr Šimíček.
Emotivně silným momentem byl křest pozoruhodné knihy Mukl z pera 
mladé autorky Petry Čeřovské, jíž byla konzultantkou neúnavná a 
obětavá předsedkyně pobočky KPV Nová Paka paní Blanka Čílová.



S ohledem na vládní nařízení bylo nutné redukovat účast přímých 
účastníků, a tak se opět osvědčila forma stremování. 

Festivalový den pokračoval v Knihovně Václava Havla.
Zde se uskutečnil odborný program Ale ještě horší mě čekalo…Akce 
STB proti vybraným sociálním skupinám.
Zástupci Muzea paměti XX. století Jan Kalous, Petr Blažek, David 
Svoboda a Veronika Bendová přitažlivým způsobem zpracovali 
dokumentární pásmo s ukázkami z vyšetřovacích protokolů i 
literatury. 

Pátek 15. října měl na programu dvě významné události.
V kině MAT byl realizován program pro spolek Dcery padesátých let 
přibližující téma perzekuce sedláků. 
Přítomni byli a k tématu se vyjadřovali nejen přímí svědci 
událostí, kdy byly zemědělským rodinám odebrány majetky 
přecházející z generace na generaci, ale také byl promítán 
dokumentární film Statek.
Programem zasvěceně provázela předsedkyně správní rady Nadačního 
fondu Karla Hartiga paní Milena Kozumplíková.

Večer patřil slavnostnímu jazzovému koncertu na Novoměstské 
radnici. Kulturní projekt byl připravován ve spolupráci s městskou
částí Praha 2. 
Fenomén jazz, který je již sto let synonymem svobody, představily 
kapely nejpovolanější: X tet Víta Fialy a Quartet Jany Koubkové.
V rámci programu byla uvedena emotivní autorská scénka Strach z 
nich žáků ze skupiny Metafóry pod vedením pedagožky Věry 
Herajtové.
Mezigenerační most a mimořádné umělecké výkony si vyžádaly několik
přídavků a nadšené ovace diváků.
I pro tento formát programu byl zajištěn stream prostřednictvím 
ČTK.

V neděli 17. října se v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí  
konala Ekumenická bohoslužba za oběti totalit, připravená
ve spolupráci s  Ekumenickou radou církví, reprezentovanou 
generálním sekretářem ThDr. P. J. Vinšem, rektorem kostela P. 
Františkem Hylmarem, politickým vězněm Ivem Žídkem a dalšími 
partnery. Hudební doprovod byl v gesci skladatele a sbormistra 
MgA. Josefa Kšicy.

Výstavní projekty Cesty ke svobodě na Novoměstské radnici a Dlouhá
cesta k samostatnosti – Dějiny Ukrajiny 20. století na Karlově 
náměstí pokračovaly do 23. října.
Výstavy Pod cizím nebem ve Valdštejnské zahradě Senátu PČR a 
Věřím, že můj život nebyl nadarmo a Rodák, který měl být zapomenut
v kostele sv. Ignáce trvaly do 27. října.
V průběhu festivalového týdne se uskutečnily besedy a diskuse, 
komentované prohlídky výstav, neformální setkávání či pietní 
zastavení u pamětních desek obětem obou totalit.

Resumé



Existence 15. ročníku festivalu byla vážně ohrožena celosvětovou 
pandemií a nouzovým stavem vyhlášeným vládou ČR.
Přípravy projektu trvaly rok a půl. 
Festival se uskutečnil od 11. do 17. října 2021 s respektem k 
vládním nařízením.
Ohlasy na patnáctý ročník Mene Tekel jsou potěšující a povzbudivé.
Návštěvníci ocenili odvahu a nasazení organizátorů, umožňující 
uspořádat festival v tak ekonomicky i logisticky svazujících 
podmínkách.
Navzdory všem limitům letošní ročník představil pozoruhodné 
osobnosti i zajímavé tvůrčí a odborné počiny. 
Vytvořil platformu pro odbornou debatu vztahující se ke klíčovému 
tématu projektu, o který projevily zájem další subjekty 
reflektující naše novodobé dějiny.

Zpracovala MgA. Daniela Řeřichová


