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SAMETOVÉ POSVÍCENÍ 2021 

Přípravy na desátý ročník průvodu se odehrávaly v atmosféře nejistoty, ačkoli jsme po zkušenostech 

z roku 2020 nepochybovali, že nás ani pandemická omezení nedonutí celou akci zrušit. Už v rané fázi 

jsme se rozhodli, že budeme směřovat ke komornějšímu ročníku, v němž nebudeme nabízet 

propojování neziskových organizací se studenty do společné kliky, a to jednak proto, že na velké 

projekty školy po distanční výuce neměly kapacity, jednak proto, že jsme nezískali dost finanční 

podpory na to, aby se obsáhlejší projekt dal vůbec rozjet. (Stále však máme za cíl dosáhnout opět 

v budoucnu propojení škol a neziskového sektoru stejnou měrou, jako tomu bylo v oslavném ročníku 

2019.) Nicméně ani v komorní verzi práce se 7 skupinami nikdy nebylo jisté, kdo se ocitne v karanténě, 

kdo odpadne pro nemoc a kdo nakonec opravdu bude moct přijít vyrábět a nést masku.  

Ve výsledku však šlo o velmi povedený a výtvarně originální ročník, který kromě specifických témat 

jednotlivých skupin dokázal svým mottem Moc ponocných vzít do hry také odkaz Václava Havla, který 

měl výročí úmrtí, a především vyjádřit naším svérázným satirickým způsobem poctu neziskovému 

sektoru. Ponocný je pro nás symbolem bdělé stráže nad obcí, hlídače, který nedovolí, aby se šířil požár, 

a v případě nebezpečí vyburcuje občany ze spánku. Průvodu proto dominoval obří svítící ponocný 

v kabátě ušitém z minulých ročníků Sametového posvícení, jehož tvář byla reflexivně obrácena dovnitř 

a v lucerně se promítala různá nebezpečenství dnešní doby. Hráli mu do kroku ponocní s podlitýma 

očima a laterničkou tvořenou elektrickou svíčkou v kelímku připevněnou na beranici. 

Za nimi šla obří šestiruká madona a její věrné, v péči neutuchající maminky, které oprašovaly i 

kolemjdoucí a vše nečisté, na co cestou narazily. Do kroku jim hrála smyčka typických mateřských 

výroků, která dodávala veselému výjevu mrazivou notu („Kolikrát jsem ti říkala, ať už toho necháš!“, 

„Já už nemůžu“ apod.) Výjev s názvem Jedna dvě, matky jdou měla na svědomí facebooková podpůrná 

skupina pro matky, jejíž jádro se již dříve spojilo na akci Svátek neviditelné práce 1. 5. 2021. 

Klika Ekodomova Odpad – národní poklad. Pocta českým skládkám. Výstava prodloužena do roku 

2030 představovala české klenoty a horu Říp vyrobené z navršených odpadků. 

Obránci zvířat propluli Sametovým posvícením na arše inspirované tou Noemovou. Noemova archa 

však symbolizovala záchranu, zatímco Archa „No a?“ představuje pohromu. Poukazuje na živočišný 

průmysl jako na jednoho z největších aktérů klimatické krize. Tento problém je ve společnosti již dobře 

znám, ale stále před ním zavíráme oči a plujeme dál na vlně konzumu. 

Mladí z Gymnázia Elišky Krásnohorské upozorňovali na to, že hlas mladých nemá takovou váhu jako 

hlas dospělých, kteří mají stále sklon je považovat za uječená mimina – a proto šli Od ucha k uchu, aby 

lidem uši vytřeli dlouhým „uchošťourem“. 

Žáci ze ZŠ Zárubova vytvořili opici obklopenou chutnými výrobky z palmového oleje, jiné životní 

prostředí už jí totiž téměř nezbývá. Může žít Život bez omezení, aneb za stínem palmového oleje. 

Múzy dětem a děti z dětských domovů v Letech, Písku a Tachově hravě a muzikálně představili divadlo 

O nás bez nás jako komentář ke stylu výchovy v ústavní péči.  

 

Průvod se odehrál 17. 11. mezi 14. a 18. hodinou a kráčel po tradiční trase z Kampy přes Karlův most a 

Národní třídu, oproti plánu se ale vyhnul Staroměstskému náměstí, aby nedošlo ke střetu 

s demonstranty odmítajícími očkování proti koronaviru. Zakončení tak proběhlo provizorně na Náměstí 

Republiky u Obecního domu. 



V roce 2021 jsme zaznamenali kvalitní a informačně bohaté reportáže  z médií: 

https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/695857/masky-v-nadzivotni-velikosti-

vyrazi-do-ulic-prahy-upozorni-na-hromadeni-odpadu-nebo-utrpeni-hospodarskych-zvirat.html 

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pruvod-sametove-posviceni-upozornil-na-palcive-problemy-

spolecnosti/2119199 

Záznam průvodu je uložen na Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=tsBvUoyhsik  

 

 

 

Děkujeme za podporu následujícím subjektům: 
 
Magistrát Hlavního města Prahy  

- Sametové posvícení 2021: 70 000 Kč, odbor kultury 
Kampus Hybernská 

- Poskytnutí prostoru na výtvarné dílny 
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