Program 1. ročníku Mene Tekel
19. — 25. února 2007
Další odkazy
Mapa
Kulturní mezioborový festival, bohoslužby, veřejná kolokvia, přednášky, filmy a dokumenty,
výstavy…

Pondělí 19. února 2007
Patron dne — PhDr. Jiří Málek, místopředseda Konfederace politických vězňů ČR (dále jen
KPV ČR)

10.00 hod — Katedrála Sv. Víta, Václava a Vojtěcha
Ekumenická bohoslužba za zemřelé politické vězně. Předsedající: kardinál Miloslav Vlk,
arcibiskup pražský a primas český. Koncelebrant: ThDr. Pavel Černý, předseda Ekumenické
rady církví.

18.00 hod. — 21.00 hod. — Senát PČR (Rytířský sál)
Slavnostní zasedání KPV ČR (konfederace politických vězňů ČR) a zahájení festivalu MENE
TEKEL pod patronací předsedy Senátu ČR MUDr. Přemysla Sobotky
Na zasedání vystoupí Jure Knezović, prezident Mezinárodní asociace bývalých polických
vězňů a obětí komunismu, humanitární organizace se sídlem v Berlíně. Jako zastřešující
organizace koordinuje předmětné činnosti samostatných národních organizací bývalých
politických vězňů a obětí komunismu ze šestnácti postkomunistických států.
•

slavnostní zasedání uvede předseda Senátu MUDr. Přemysl Sobotka,

•
•

krátké zamyšlení nad tématem festivalu
křest knihy Boženy Kuklové-Jíšové "Krásná němá paní" za osobní účasti autorky,
nakladatelství ARSCI v Praze připravilo v rámci festivalu MENE TEKEL reedici
knihy, jedná se o autentické svědectví osudů politicky vězněných žen z celého

•
•
•

•

tehdejšího Československa: vysokoškolských učitelek, kulaček, dělnic, žen
v domácnosti i řádových sester
přednes ukázky z knihy "Krásná němá paní".
hudební vstup Lucie Hájkové
předání cen žákům, studentům — vítězům soutěže "Život za totality" a slavnostní
vernisáž a jejich setkání se členy KPV (přilehlé prostory Rytířského sálu), odborná
porota pracovala ve složení Mgr. et Mgr. Iva Sládková, Ivana Rakoušová, Miroslav
Lédl
program moderuje Ester Janečková

Senát PČR na mapě

Úterý 20. února 2007
Patron dne — Ing. Mirko Šťastný, 1. místopředseda KPV ČR

9.00 hod. — 13.00 hod. — Městská knihovna — Malý sál (Praha)

•

•

•

•

Král Šumavy (Karel Kachyňa, 1959)
o Dobrodružné drama odehrávající se v roce 1948 na českých hranicích
na Šumavě, kde docházelo k tzv. nezákonnému přecházení. Film demonstruje
totalitní postoj komunistického Československa k průchodnosti hranice
s kapitalistickým světem.
pro žáky ZŠ a studenty středních škol — promítání filmů o totalitě s odbornou
přednáškou PhDr. Tomáše Grulicha, Senát PČR a plk. Ing. Adolfa Rázka, Úřad
dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Policie ČR o souvislostech totalitní
doby a předváděného filmu
osobní setkání a beseda žáků a studentů s účastníky III. odboje, např. s paní Julií
Hruškovou, která byla v roce 1949 odsouzena za převádění přes hranice a prožila
jedenáct let ve všech věznicích, které v tehdejším Československu existovaly
beseda s diváky

Městská knihovna, Praha na mapě

14.00 hod. — Karolinum Univerzity Karlovy, Ovocný trh 5

Pod patronací Zdeňka Tůmy, guvernéra České národní banky. Kurátorem
výstavy je Mgr. Michal Kuchta.

Slavnostní vernisáž několikadílného výstavního projektu "Pocta všem, kteří vzdorovali",
výstavy dokumentů a výtvarné umělecké reflexe na zlo a násilí totality:
•
•
•
•
•
•

•

odhalení velkoformátových portrétů žijících vězňů totality objektivem švýcarského
fotografa Simona Freye
výstava Třetí odboj v Československu, původně instalovaná v Bruselu
výstava PTP, zapůjčená ze zámku Brandýs nad Labem
expozice autentických drobných předmětů vytvořených vězni během žalařování,
zapůjčené z Muzea III. odboje v Příbrami
reportážní fotografie dnešních aktivit bývalých politických věňů sdružených
v Konfederaci politických vězňů ČR (KPV ČR)
během konání výstavy se uskuteční autogramiády autorů děl o době totality a jejích
osobnostech, mezi nimi nebude chybět Marie Bohuňovská, autorka díla Zaváté šlépěje
o osudu sochaře Šlezingera
výstava potrvá pouze v rámci týdenního festivalu do 25. února 2007

Karolinum UK na mapě

18.00 hod. — 19.00 hod. — Staroměstské nám., pomník Jana Husa
Veřejné promítání dokumentů "Příběhy železné opony", Česká televize studio Ostrava

17.45 hod. — Právnická fakulta UK (Praha)
Pietní zastavení u pamětní desky právníků a studentů práv — obětí totality na půdě Právnické
fakulty

18.00 hod. — Právnická fakulta UK (Praha)

Zahájí prof. JUDr. Aleš Gerloch,
převzal záštitu.

CSc., děkan Právnické fakulty UK, který

Právnická fakulta UK na mapě
Přednáška s besedou Mr. F. G. Powerse, Jr., MPA — USA
•

•
•

Syn pilota letadla U2, sestřeleného 1. 5. 1960 nad bývalým SSSR, který založil v roce
1996 Muzeum studené války na počest veteránů studené války a pro zachování historie
studené války.
Téma: Co nás spojuje a kdo nás rozděloval — studená válka — příčiny a důsledky
moderuje Mgr. Daniel Herman

17.30 hod. a 20.00 hod. — kino Ponrepo — Bartolomějská ul.
Pro veřejnost — promítání filmů z dob totality a o totalitě s odborným výkladem a besedou.

•

oba filmy odborným výkladem provází PhDr. Jan Lukeš z Národního filmového
archivu:

•

17.30 hod — Den sedmý, osmá noc (Evald Schorm, 1969)
o Podobenství o tom, že stačí lidi spoutat strachem a zkázu už dovrší sami
20.00 hod. — O slavnosti a hostech (Jan Němec, 1965)
o Podobenství o totalitní společnosti

•

Kino Ponrepo na mapě

Středa 21. února 2007
Patron dne — Leo Žídek, předseda politické komise KPV ČR

9.00 hod. — 13.00 hod. — Městská knihovna — Malý sál (Praha)
•
•

•

•

Všichni dobří rodáci (Vojtěch Jasný, 1968)
o Kronika lidských osudů na české vesnici od konce války do konce 50. let
pro žáky ZŠ a studenty středních škol — promítání filmů o totalitě s odbornou
přednáškou PhDr. Tomáše Grulicha, Senát PČR a plk. Ing. Adolfa Rázka, ÚDV
o souvislostech totalitní doby a předváděného filmu
setkání s Augustinem Bubníkem, členem reprezentačního týmu ČSR, který vyhrál
v roce 1949 mistrovství světa v hokeji. Jako dvacetiletý byl A.
Bubník ve vykonstruovaném procesu za špionáž, velezradu a rozvracení republiky
odsouzen ke 14 letům vězení. V roce 1955 byl propuštěn. Omilostnění hokejisté se ale
již nikdy nemohli dostat ani do reprezentace, ani do nejvyšší soutěže. Později se A.
Bubník prosadil u finské reprezentace.
beseda se studenty

Městská knihovna, Praha na mapě

14.00 hod. — 17.00 hod. — Městská knihovna — Velký sál (Praha)
Veřejné kolokvium na téma "Církev a venkov. Největší nepřátelé režimu v 50. letech?" pod
patronací PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D., děkana Filozofické fakulty UK
Kolokvium bude uvedeno dobovým propagandistickým "dokumentem" — Běda tomu, skrze
něhož přichází pohoršení (Přemysl Freiman, 1950)
Nahrávaný dokument o tzv. číhošťském zázraku. „Rekonstrukce“ události z 11. prosince
1949 (13 min. dokument).
Přednáška plk. Ing. Adolfa Rázka na téma "Číhošť a Babice — překážky na cestě
kolektivizace zemědělství".
Moderuje Mgr. Daniel Herman.

Městská knihovna, Praha na mapě

18.00 hod. — 19.00 hod. — Staroměstské nám., pomník Jana Husa
Veřejné promítání dokumentů "Příběhy železné opony", Česká televize studio Ostrava
Staroměstské náměstí, Praha na mapě

18.00 hod. — kostel sv. Mikuláše (Staroměstské nám.)
Koncert festivalu MENE TEKEL. Scénická kompozice dopisů politických vězňů "Před
posledním úsvitem". Na motivy knihy Lea Žídka Psáno před popravou. Dopisy odsouzených
politických vězňů čte Gabriela Vránová a Ondřej Kepka.
Účinkuje Trio Cantabile ve složení: Ludmila Vernerová — soprán, Lydie Härtelová —
harfa, Václav Kunt — flétna. Budou provedeny mj. skladby: Bohuslav Martinů — melodram
"Večer" pro soprán a harfu, A. Dvořák — Biblické písně (výběr) pro soprán a harfu, Z.
Folprecht — Malá suita ve starém slohu (výběr pro flétnu a harfu), G. F. Telemann — kantáta
"Ich hebe meine Augen auf" (Pozdvihuj oči své k horám — Ž 121) pro soprán, flétnu a harfu.
Režie Daniela Řeřichová.

17.30 a 20.00 hod. — kino Ponrepo — Bartolomějská ul.
Pro veřejnost — promítání uměleckých a dokumentárních filmů z dob totality a o totalitě
s odborným výkladem plk. Ing. Adolfa Rázka, ÚDV, PhDr. Ivana Klimeše, Národní filmový
archiv/katedra filmových studií FF UK, a Luděk Navara, MF Dnes a besedou.
Dva filmy nositelů Oscara:
•

•

17.30 hod. — Únos (Ján Kadár, Elmar Klos, 1953)
o Únos československého letadla do nepřátelské země. — Propagandistický
totalitní film o „nepřátelích“ komunistického režimu…
20.00 hod. — Skřivánci na niti (Jiří Menzel, 1969)
o Adaptace povídek Bohumila Hrabala z knihy Inzerát na dům, ve kterém už
nechci bydlet o trestankyních, tzv. kopečkářkách, a o převýchově k manuálním
pracím odsouzených intelektuálů, studentů, živnostníků na šrotišti na Kladně

Kino Ponrepo na mapě

Čtvrtek 22. února 2007
Patron dne — Zdeněk Kovařík, místopředseda KPV ČR

9.00 hod. — 13.00 hod. — Městská knihovna — Malý sál (Praha)
•

Skřivánci na niti (Jiří Menzel, 1969)
o Adaptace povídek Bohumila Hrabala z knihy Inzerát na dům, ve kterém už
nechci bydlet o trestankyních, tzv. kopečkářkách, a o převýchově k manuálním
pracím odsouzených intelektuálů, studentů, živnostníků na šrotišti na Kladně

•

•

•

pro žáky ZŠ a studenty středních škol — promítání filmů o totalitě s odbornou
přednáškou PhDr. Tomáše Grulicha, Senát PČR a plk. Ing. Adolfa Rázka, ÚDV
o souvislostech totalitní doby a předváděného filmu
setkání s Augustinem Bubníkem, členem reprezentačního týmu ČSR, který vyhrál
v roce 1949 mistrovství světa v hokeji. Jako dvacetiletý byl A.
Bubník ve vykonstruovaném procesu za špionáž, velezradu a rozvracení republiky
odsouzen ke 14 letům vězení. V roce 1955 byl propuštěn. Omilostnění hokejisté se ale
již nikdy nemohli dostat ani do reprezentace, ani do nejvyšší soutěže. Později se A.
Bubník prosadil u finské reprezentace.
beseda s diváky

Městská knihovna, Praha na mapě

14.00 hod. — Ostravská univerzita v Ostravě (Filozofická fakulta)
Přednáška F. G. Powerse (USA)
Ostravská univerzita na mapě (Filozofická fakulta)

14.00 hod. — 17.00 hod. — Městská knihovna — Malý sál (Praha)
Kolokvium na témata "Zneužívání umění a umělců v totalitě, propaganda" pod záštitou PhDr.
Michala Stehlíka, Ph.D., děkana Filozofické fakulty UK.
•
•
•
•

Přednáška PhDr. Tomáše Grulicha, Senát PČR: "Umělci a lidé veřejně činní — míra
jejich podílu na devastaci společnosti"
Mgr. Milana Bárta, ÚDV: "Cenzura v předlistopadovém Československu"
Luděk Navara, MF Dnes: "Únos nebo útěk — polemika skutečnosti
s propagandistickým filmem J. Kadára a E. Klose Únos"
moderuje Ester Janečková

18.00 hod. — 19.00 hod. — Staroměstské nám., pomník Jana Husa
Veřejné promítání dokumentů "Příběhy železné opony", Česká televize studio Ostrava
Staroměstské náměstí, Praha na mapě

19.00 hod. — Divadlo na Zábradlí
Patronát převzal Ing. Milan Richter, radní hl. m. Prahy. Pocta básníkům-vězňům totality
"Verše psané za mříží".
•

•
•

Zazní poezie Boženy Kuklové-Jíšové, Jiřího Herzingera, Jana Zahradníčka, Jiřího P.
Řeháka, Františka D. Mertha a citace z knihy Františka Šedivého "Legie živých aneb
Jáchymovské peklo". Hudební scénář a hra na kamennou kytaru sochaře Jana Řeřichy
ml.: prof. Štěpán Rak.
Účinkují: Zuzana Vejvodová, Ladislav Frej, Pavel Nečas.
Režie: Jan Řeřicha

Ve foyeru divadla bude svou knihu "Zaváté šlépěje" o osudu sochaře J. Šlezingera
podepisovat autorka Marie Bohuňovská.
Divadlo na Zábradlí na mapě

17.30 hod. a 20.00 hod. — kino Ponrepo — Bartolomějská ul.
Pro veřejnost — promítání uměleckých a dokumentárních filmů z dob totality a o totalitě
s odborným výkladem a besedou:
•

•

17.30 hod. — Spalovač mrtvol (Juraj Herz, 1969)
o Podobenství o totalitě s nezapomenutelným hereckým výkonem Rudolfa
Hrušínského, beseda s Mgr. Tomášem Hálou, NFA.
20.00 hod. — Žert (Jaromil Jireš, 1968)
o Adaptace románu Milana Kundery o pomstě, která se nezdařila…
o O komunistických čistkách na vysokých školách
o beseda s doc. PhDr. Stanislavou Přádnou, katedra filmových studií FF UK

Kino Ponrepo na mapě

Pátek 23. února 2007
Patron dne — plk. Rudolf Macek, předseda branně-bezpečnostní komise KPV ČR

9.00 hod. — 13.00 hod. — Městská knihovna — Malý sál (Praha)
•

•

•

Žert (Jaromil Jireš, 1968)
o Adaptace románu Milana Kundery o pomstě, která se nezdařila…
o O komunistických čistkách na vysokých školách
pro žáky ZŠ a studenty středních škol — promítání filmů o totalitě s odbornou
přednáškou PhDr. Tomáše Grulicha, Senát PČR, a plk. Ing. Adolfa Rázka, ÚDV,
o souvislostech totalitní doby a předváděného filmu
setkání s Milanem Paumerem. Kamarád bratří Mašínů

Městská knihovna, Praha na mapě

10.00 hod. — Vzpomínka na generála Heliodora Píku
(před Generálním štábem Armády ČR vzpomínka na popravené důstojníky)
Generální štáb armády ČR na mapě

14.00 hod. — 17.00 hod. — Právnická fakulta UK

Kolokvium na témata "Právo a totalita, destrukce důstojnického sboru, pronásledování
válečných hrdinů 2. světové války, děti muklů — pronásledování a utrpení rodin politických
vězňů" pod záštitou JUDr. Aleše Gerlocha, CSc., děkana Právnické fakulty UK, který
přednese úvodní přednášku
Vystoupí: PhDr. Aleš Kýr, vedoucí Kabinetu dokumentace a historie Vězeňské služby ČR —
"Odklon československého vězeňství od západoevropských tradic po roce 1945", plk. Jan
Horal — "Váleční hrdinové II. světové války a jejich pronásledování komunistickým
režimem", plk. Rudolf Macek — "Destrukce velitelského sboru čsl. armády pod vedením
tehdejšího ministra národní obrany Ludvíka Svobody a reakce důstojníků na danou situaci"
moderuje Ester Janečková
Právnická fakulta UK na mapě

18.00 hod. — 19.00 hod. — Staroměstské nám., pomník Jana Husa
Veřejné promítání dokumentů "Příběhy železné opony", Česká televize studio Ostrava
Staroměstské náměstí, Praha na mapě

20.30 hod. — kino Ponrepo — Bartolomějská ul.
Večer věnovaný filmu — obnovená premiéra kultovního filmu totality
•

Ucho (Karel Kachyňa, 1970)
o Psychologické drama z období mocenských bojů v 50. letech
o Beseda s tvůrci filmu
o Odborným výkladem provází doc. PhDr. Stanislava Přádná, FF UK a plk.
Ing. Adolf Rázek, ÚDV

Sobota 24. února 2007
Patron dne — Ing. František Šedivý, místopředseda KPV ČR

15.00 hod. — 18.00 hod. — Městská knihovna — Malý sál (Praha)
Promítání unikátního několikahodinového dokumentu z procesu s Dr. M. Horákovou
vstup zdarma
Projekce bude živě komentována, aby se diváci lépe zorientovali v dochovaném filmovém
záznamu denních prací.
Odborný výklad Karolína Pátková, Národní filmový archiv. Vystoupí místopředsedové KPV
ČR (členové skupiny, která byla souzena v souvislosti s procesem Dr. Milady Horákové):
•
•

Ing. Mirko Šťastný
Ing. František Šedivý

•

mluvčí KPV ČR Čestmír Čejka

Městská knihovna, Praha na mapě

18.00 hod. — 19.00 hod. — Staroměstské nám., pomník Jana Husa
Veřejné promítání dokumentů "Příběhy železné opony", Česká televize studio Ostrava
Staroměstské náměstí, Praha na mapě

18.00 hod. — Pomník obětem komunismu, Újezd, Praha 1
Vzpomínková slavnost u Pomníku obětem komunismu

Neděle 25. února 2007
Patron dne — MUDr. Naděžda Kavalírová, předsedkyně KPV ČR

10.00 hod. — Nerudova ulice
Pieta pochodu studentů 25. února 1948

11.00 hod. — Setkání na Staroměstském náměstí v Praze
Duchovní očista místa od zla a násilí. Na historickém balkonu domu č. 12, palác Kinských,
vystoupí:
•
•
•

MUDr. Naděžda Kavalírová — předsedkyně KPV ČR,
primátor hl.m. Prahy MUDr. Pavel Bém
Monsignor Václav Malý — pražský světící biskup

Součástí festivalu
je výstava v pasáži Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova ulice "Zrušte komunisty dřív, než
zruší oni nás" — kreslený humor Jindřicha Strašnova a Emila Šourka. Připraveno
ve spolupráci s Unií českých karikaturistů.

