
Vážení, 

program Mene Tekel mne osobně hodně oslovil a jako pedagog 

jsem vítala též propojení více historických období spojených s 

totalitou. Dnešní mládež je často vskutku těžké zaujmout, ale 

podařilo se a myslím si, že ona různorodost byla jen ku 

prospěchu. Velmi ráda znovu v příštím roce se žáky přijedu a 

pokud se Vám podaří program opět propojit, bude to pro výuku 

dějin 2. poloviny 20. století jen přínosné. 

Rekonstrukci soudního přelíčení jsem nakonec sledovala v 

sobotu v přímém přenosu na internetu, velký dík patří také 

České televizi, že umožnila takto oslovit diváky z celé 

republiky.  

Vážíme si spolupráce s Vámi. 

Mgr. Kateřina Javůrková, ZŠ Trutnov 

 

 

 

…dívala jsem se v televizi na ekumenickou mši a tím jsem se 

dozvěděla, jakou velmi záslužnou práci s manželem děláte. Chci 

Vám za nás občany, kterým vadí, jak se zapomíná, poděkovat. My 

se dobou nesvobody hodně zabýváme, dost jsme toho viděli a 

přečetli. Strašně nás mrzí, že mnozí o tom vlastně ani moc 

neví a o co hůř, ani vědět nechtějí.  

Ne, opravdu lépe nebývalo.  

Zdravíme a děkujeme     

Míla a Karel Duškovi  

 

 

 

…dovolte, abych vám ještě jednou poděkovala za hluboký dojem z 

jednoho z večerů festivalu Mene Tekel. Totéž potvrdil můj 

zástupce Mgr. Bc. Martin Škoda i o sobotním představení na 

Vrchním soudu, které bylo zakončeno pietním aktem na dvoře VV 

Pankrác. Shodně se o festivalu vyjadřoval i PhDr. Kýr, jehož 

mínění si velmi vážím. 

Přeji vám radost z práce, která sice možná neoslovuje davy, 

ale zanechává hluboký dojem v srdcích přemýšlivých lidí. 

Mgr. Květoslava Jakubalová,                                         

hlavní kaplanka VSČR 

 

Vážení Řeřichovi, 

dovolte mi, abych Vám poděkovala za pozvání a umožnění 

zúčastnit se festivalu Mene Tekel, nejen za sebe, ale i 

ostatní DCERY. Byl to úžasný zážitek! V neděli jsem sledovala 

televizní vysílání závěrečné mše svaté a byla jsem v duchu s 

Vámi a všemi účastníky. 

Zejména za současné politické situace u nás je pořádání celé 

akce velmi záslužné, pro Vás náročné. Doufejme, že budete mít 

možnost pokračovat v dalších ročnících. Moc Vám to přeji. 

S pozdravem Marie Janalíková 

 



 

Vážený pane režisére, 

děkuji Vám za úžasný a magický zážitek, který jsem mohl prožít  

v katedrále. Bylo to nezapomenutelné. Do konce mého života na 

toto budu vzpomínat. Jsem vnitřně silně spojen s naší zemí a 

láskou k ní. Toto byl velký dar, kterého si velmi vážím. 

Děkuji 

Lukáš Blažek, student PF UK 

   

 


