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REALIZOVANÉ PROJEKTY: 

 

VYNÁŠENÍ MORANY (happening 24. 3. 2019) 

Z LAVIC DO ULIC (rozšířený projekt Sametového posvícení) 

 

Obrazový doprovod: 

Přehled iniciativ – video z průvodu – animovaný spot 

 

Finanční zpráva: 

Rozvaha a výkaz zisku a ztrát  

https://www.sametoveposviceni.cz/vynesme-spolecne-moranu/
https://www.sametoveposviceni.cz/iniciativy/
https://youtu.be/KPCtSyPDa7A
https://youtu.be/1pVPk6iev40
http://www.sametoveposviceni.cz/wp-content/uploads/2021/09/Rozvaha-a-VZZ.pdf


Vynášení Morany 

Na zahájení příprav velkolepého 8. ročníku jsme připravili 24. 3. zbrusu novou 

aktualizaci tradičního lidového rituálu vynášení Morany na ukončení zimy. V našem 

podání zahrnuje konflikt zimy a jara také politickou satiru a poukazování na 

společenské problémy. Reinterpretujeme lidovou tradici, aby odpovídala naší době. 

Spolu s postavou Morany jsme se snažili zbavit i všeho zatuchlého a zlého, co nám 

straší ve veřejném prostoru na různých rovinách od osobní po celospolečenskou. 

Cílem je probudit v účastnících happeningu touhu tříbit svou schopnost postihnout a 

vyjádřit nějaký nešvar – tentokrát textovou, potažmo písňovou formou. 

Snažíme se kultivovat občanskou angažovanost (nejen) v mladých lidech (studenti 

středních škol, děti z dětských domovů), zde se mohli vyjádřit veřejně a zároveň 

kulturně, když přispěli jedním veršem do lidové písně. Je to zároveň skvělá příležitost 

k budování komunity a vazeb mezi aktivními občany, kteří mají zájem pěstovat 

demokratické hodnoty. Výtvarné workshopy (výroba malé moranky, věnečků, věnce 

z vejdumků) postihly další aspekty tohoto tradičního svátku a byly vhodné pro 

všechny věkové kategorie. 

 

Ve veselém průvodu přes 

Staroměstské náměstí, Mariánské 

náměstí a Karlův most zazněla 

originální píseň MOR ANO! a při 

shazování hořící figury do Vltavy nebyl 

(kupodivu) nikdo zraněn. 

 

 

  



Z LAVIC DO ULIC: Kreativitou ke svobodné a kritické společnosti – propojení 

studentů středních škol a občanských iniciativ v rámci oslav 30 let od 

Sametové revoluce 

Motto ročníku: Ulítly ti včele?! 

Při příležitosti kulatých oslav jsme vytvořili nový projekt propojování aktivních 

občanských iniciativ s třídami středních škol. Formát propojení s výtvarníkem 

(kreativita, umělecké vedení) a s konkrétní neziskovou organizací (angažovanost pro 

aktuální témata) nabízí středoškolským studentům nejen možnost proniknout do 

určité problematiky, ale i vnést svůj pohled, osvojit si dané téma a při přípravách se 

navzájem seznámit a získat nové dovednosti. Vyslovit veřejně nijak necenzurovaný 

komentář ke stavu vybraného společenského problému považujeme za výsostnou 

podobu oslavy svobody a demokracie, jako jistou formu reflektování vývoje diskuze 

v daném tématu během 30 let od Sametové revoluce. Jednotlivé kliky v průvodu 

tematizovaly klimatickou změnu, status dětských domovů, míru fašizujících tendencí 

ve společnosti, zacházení s ústavou, sociální škrty, nakládání se zemědělskou 

půdou, týrání zvířat, sexuální obtěžování a další.  

Sametové posvícení umožňuje propojovat obory (občanská výchova, výtvarná 

výchova, historie, literatura, atp.) a nabízí možnost reálné aplikace získaných 

vědomostí. Svým oslavným a radostným modem dává satirický průvod nejen 

občanské výchově zcela novou dimenzi.  

Díky požadované podpoře jsme mohli zapojit do Sametového posvícení sedm tříd 

středních škol, dvě třídy základních škol a děti z dětských domovů v Praze a okolí, 

které jsme propojili se sedmi občanskými iniciativami (na základě spoluprací 

z minulých let i nových občanských iniciativ) a případně jejich klienty (viz účast např. 

v minulých letech skupina bezdomovkyň, děti z dětských domovů apod.), s 

odpovídajícím počtem výtvarníků a dramaturgů/koordinátorů z týmu Sametového 

posvícení a hudebními tělesy (celkem se účastnilo více než 300 osob v 13 skupinách 

– některé organizace se zapojily později, takže už se nestihlo propojení se školou). 

Klíčové je, že si studenti během přípravného procesu témata opravdu osvojí. 

Účastnili se přednášek, diskusí a společných workshopů, což posiluje zájem o 

demokratické hodnoty, kolem kterých se následně buduje jejich tvůrčí zapojení. Po 

akci jsme vydali souborný katalog prezentující jednotlivé skupiny a témata. 

Kromě pražských skupin se poprvé zapojili také studenti nematuritních oborů 

Aranžér, Krejčová a Zámečník ze SOŠ generála Fajtla v Lounech. Rádi bychom 

tímto směrem pokračovali a šířili vědomí občanské angažovanosti do méně elitních 

vrstev. 

 

30 let svobody – Sametové posvícení v mezinárodním kontextu 

V tomto ročníku se také rozrostla mezinárodní spolupráce. Při příležitosti třicetiletého 

výročí se podařilo zapojit tři zahraniční skupiny, které se jednak zúčastnily oslav v 

rámci Sametového posvícení, ale zároveň formát kreativní oslavy následně vyvážejí i 



za hranice České republiky. Většinu financí pro uskutečnění mezinárodních skupin 

jsme zajistili z jiných zdrojů. 

 

Česko-švýcarská skupina 

Inspirací pro Sametové posvícení se stal satirický karnevalový svátek Fasnacht 

v Basileji. Čilé kontakty a spolupráce mezi Basilejí a Prahou probíhají ostatně od 

založení projektu. Pod vedením basilejské scénografky Gabriely Streifuss a české 

výtvarnice Jitky Petrášové a společně s basilejským jazzovým uskupením Grand 

Wazoo vznikla basilejsko-pražská skupina čítající kolem 50–70 aktivních účastníků. 

V březnu 2020 spolupráce bude pokračovat na Fasnacht v Basileji. 

 

Česko-belgická skupina 

Karnevalový průvod Zinneke jako oslava multikulturní městské společnosti probíhá 

od roku 2000 v Bruselu. Při příležitosti 30 let svobody přijela do Prahy umělecká 

dvojice Vital Schraenen (performer) a Jo Zanders (hudebník) se skupinou Met-X, 

kteří s pražským výtvarníkem a hudebníky i amatéry vytvořili během dvou 

několikadenních workshopů vlastní DIY nástroje a působivou mezinárodní skupinu, 

která v květnu 2020 vycestuje k další spolupráci (ještě spolu s umělci z Rotterdamu a 

Edinburghu) do Bruselu na výroční průvod svátku Zinneke Parade (40 aktivních 

účastníků v Praze, přibližně 100 v Bruselu).  

 

Česko-německá skupina 

Ve spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti (ČNFB) a iniciativou 

Pragkontakt proběhla další výměna a propojení českých a německých 

středoškolských studentů, tentokrát k tématu 30 let demokracie v Čechách a v 

Německu. Vzdělávací projekt se odehrál jak při pobytu Čechů v Delbrücku (říjen 

2019), tak při týdenním workshopu na pražském Gymnáziu Na Pražačce, jenž 

vyvrcholil společnou účastí na akcích Sametového posvícení (cca 40 účastníků). 

V loňském roce podobný projekt Sametového posvícení s názvem “Samtene 

Begegnung” ČNFB ocenil jako jeden z nejlepších projektů mezinárodní spolupráce. 

 

30 let svobody – (nejen) 17. listopad 

Přípravy projektu začaly již zkraje jara 2019, kdy se chystalo zapojení skupin, 

fundraising, hledání dílen, plánování obsahu a propagace na školách. Ještě před 

létem nabyly plány konkrétnějších obrysů a od června již skupiny začínaly zvažovat 

svá témata. 

Koncem srpna propukly přípravy naplno. 

Samotný průvod probíhá 17. listopadu v odpoledních a podvečerních hodinách. 

Průvod se pohybuje centrem města po kruhové trase (Kampus Hybernská – Staré 



město – Karlův most – Kampa – Národní třída – Václavské náměstí – Kampus 

Hybernská) s několika zastaveními a defilé na významných místech (Mariánské 

náměstí, Karlův most, Kampa – hlavní defilé, průchod Korzem Národní – defilé, účast 

na Koncertu pro Budoucnost (vystoupení). V roce 2019 se akce zúčastní 7 velkých 

propojených skupin (SŠ a občanské iniciativy – 500 účastníků), dále 10 dalších 

skupin (občanská iniciativa a výtvarník – 250 účastníků) a 3 mezinárodní skupiny 

(150–250 účastníků), dalších 300–500 účastníků z široké veřejnosti v masce, celkem 

počítáme s 800–1500 aktivními účastníky průvodu a desetitisíci diváky v ulicích.  

Sametové posvícení dokáže prezentovat Prahu jako živé kulturní město s aktivní a 

kreativní občanskou společností. Tato nová tradice oslav Sametové revoluce není jen 

připomínkou minulosti, ale také hravou a umělecky hodnotnou reflexí dosavadního 

demokratického vývoje. Vytváříme živý svátek, do něhož se prostřednictvím výroby 

masek a účasti v průvodu bude moci letos zapojit také každý občan. 

Přehled účastníků průvodu: Průvodce průvodem. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Děkujeme za podporu následujícím 
subjektům: 
 
Magistrát Hlavního města Prahy  
Ministerstvo kultury 
Městská část Praha 1 
Kampus Hybernská 
FF UK 
 
…a mnoha individuálním dárcům a 
dobrovolníkům. 

http://www.sametoveposviceni.cz/wp-content/uploads/2021/09/sametove_poviceni_pruvodce_upr.pdf

