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Vážená paní magistro Kozojedová!
Dovolte, abych Vaším prostřednictvím poděkoval České televizi za mimořádnou mediální podporu jedenáctému
ročníku mezinárodního projektu Mene Tekel. Velmi si vážíme mnohaletého partnerství s Českou televizí, která naplňuje své veřejnoprávní poslání mj. i zprostředkováním informací o aktivitách různých kulturně vzdělávacích organizací.
Hlavním cílem Mene Tekel je objektivními, a přitom originálními formami přiblížit složité procesy novodobých
dějin. Během festivalového týdne se setkávají návštěvníci různých věkových, sociálních a zájmových skupin. Na
projektu spolupracují školy všech stupňů, odborné i společenské instituce, umělecké osobnosti a tvůrčí skupiny.
Každoročně se projektu účastní významné osobnosti z domova i ze zahraničí, každý ročník přináší inovativní
prvky.
Letošní maraton koncertů, výstav, filmových projekcí, besed a dalších programů byl završen již třetím ročníkem
slavnostního předání cen ministra kultury Dáma české kultury, Rytíř české kultury a Mecenáš české kultury v
Divadle na Vinohradech.
Jsme si vědomi skutečnosti, že díky mediálnímu partnerství s Českou televizí je Mene Tekel otevřen širokému
spektru diváků a stává se čím dál více respektovaným projektem. Také letos jsme velmi vděčni za možnost realizace spotu, za aktuální zařazení do hlavních událostí, za řadu zpravodajských vstupů či rozhovorů s hlavními protagonisty Mene Tekel.
Mimořádný ohlas z celé republiky i ze zahraničí jsme opět zaznamenali díky již tradičnímu internetovému přenosu
další kauzy z rekonstrukcí politických procesů padesátých let, které jsou každoročně realizovány v úzké spolupráci
s Právnickou fakultou UK v Praze.
Vážená paní magistro,
dovoluji si tedy jménem vedení festivalu poděkovat Vaším laskavým prostřednictvím váženému panu Petru
Dvořákovi, generálnímu řediteli České televize, Vám osobně, redakci internetového portálu ČT24, redakci zpravodajství a všem zainteresovaným pracovníkům České televize za mimořádně kvalifikovaný přístup, vstřícnost a
ochotu společně se podílet na zpřístupňování kulturně vzdělávacího tématu nejširší divácké veřejnosti.
V příloze si Vám dovoluji přeposlat pro bližší informaci několik ilustračních fotografií z hlavních programů
letošního ročníku Mene Tekel.
Přeji České televizi mnoho úspěchů a těšíme se na další spolupráci
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