postřehy
Kam zmizela radostná zvěst?
Něco obecnějšího ke sporu Duka-Halík...
více

Komunisté nevylézají z děr, vylézá něco docela jiného
Poslední politické události jakoby měnily situaci vzniklou po listopadu 1989. Mění ji, ale my nesmíme v
našich reakcích vězet v minulosti.
více

Někdo nám ukradl nebo rozbil 17. listopad?
Úvaha na bloigu Aktuálně.cz
více

Mnichov 1938 - Pohádka o pískovišti
Pohádka o Mnichovské dohodě1938.
více

Zahrádkáři, estébáci a paměť
Zamyšlení nad dějinami a pamětí.
více

Přednáška o vývoji českého myšlení
Vměstnat dvacáté století a vývoj českého myšlení do 90 minut? Přednášková sebevražda :)
více
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Čtrnáctý červen
Připomínka několika výročí...
více

Proč už nejsem lidovcem
K prvnímu červnu 2018 jsem deﬁnitivně ukončil členství v KDU-ČSL.
více

Křesťanská unie - lidová - ale demokratická?
Úvaha i otevřená otázka pro Pavla Bělobrádka.
více

Ohrožená demokracie? Nevzdělanost a exekuce...
Úvaha inspirovaná výročím roku 1948.
více

Díky za prohru Jiřího Drahoše!
Volba prezidenta se koncentrovala do souboje dvou osobností. Kde jsou však důvody preferencí voličů?
více

Dinosauři patří do muzea
11. prosince 2017 diskutovali v Nové budově Národního muzea Václav Klaus a Vladimír Mečiar.
více

Syndrom českého "No a co?!"
Nadáváme na politiky, ale problém je v těch, kdo volí.
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více

O prezidentských volbách TGM
Pro sobotní Mladou frontu DNES jsem dal větší rozhovor o prezidentských volbách TGM.
více

Tomáš Garrigue Masaryk
Masaryka nejde postihnout stručným článkem, přesto jsem se o něj pokusil.
více

Antikomunismus vs. relativizace dějin?
Aktuální diskuse po rozhovoru s Muriel Blaive opět vnesla do veřejného prostoru zdánlivě vyhraněná
stanoviska na komunimus? Hrozí nám relativizace dějin?
více

Před Vídní nestojí "Turek", ale náš strach...
Kde přesně nám Kristus slíbil blahobyt a bezpečí? Aktuální migrační krize je hodinou velké zkoušky (nejen)
pro křesťany...
více

3

Pantheon - mezi ideou a matematikou
Příspěvek k minulosti i budoucnosti Pantheonu Národního muzea - Lidové noviny, Orientace
více

Riziko odvahy
KDU-ČSL a STAN společně do voleb? Velká odvaha, na jejímž konci může být stejně tak triumf, jako se může
proměnit v obraz jednorázového gesta šílencova...
více

Začněme promýšlet věci odznova!
Osobní manifest křesťanské politiky
více

Kdybych byl prezidentem
Odpověděl jsem textem v anketě časopis Respekt.
více

Vychází druhé vydání Dějin Dačic
Město Dačice vydává po roce 2003 v prosinci 2016 druhé vydání svých dějin.
více
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Jemnice chystá nové muzeum
Po letech se má proměnil jemnické muzeum.
více

Nepsaná pravidla? Zapomeňte!
Veřejný prostor ovládá aktuální spor o vyznamenání nebo vztah k Číně. Na chování prezidenta je však
klíčová ještě jiná věc. Opouštění nepsaných pravidel slušného chování.
více

Děkujeme!
Děkujeme všem, kdo šli volit a všem, kdo nám věřili.
více
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Pojďme volit!
Senát je vnímán jako zbytečný. Není. Volby mají nízkou účast. Nebuďme pasivní.
více

Senátor Láska podpořil Michala Stehlíka
Michal Stehlík má ve druhém kole i podporu senátora a bojovníka proti korupci Václava Lásky.
více

Václav Jehlička podpořil Michala Stehlíka
Podpora bývalého starosty Telče, senátora a ministra kulury ČR.
více

Zdeněk Faltus za ANO podpořil Michala Stehlíka
MUDr. Zdeněk Faltus, kandidát do Senátu za ANO, podpořil Michala Stehlíka do 2. kola senátních voleb.
více
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Strana zelených podpořila Michala Stehlíka
Podpora Strany zelených do 2. kola senátních voleb! Moc děkuji!
více

Ondřej Liška podporuje Michala Stehlíka
Bývalý předseda Strany zelených a ministr školství podporuje Michala Stehlíka!
více

Děkuji
Poděkování za pomoc a podporu v prvním kole senátních voleb.
více

"Dopis od bráchy" - Proč půjdu volit do Senátu
Můj nejmladší bratr, Tomáš Stehlík - napsal text o volbách do Senátu. Když člověk cítí podporu blízkých - je
to zavazující - především proto, že právě oni mě znají více než dobře.
více
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Věříme pohádkářům, ne historikům
Pohled na to, jak se ve veřejném prostoru pracuje s naší minulostí. Publikováno na blogu ihned.cz.
více

Program Michala Stehlíka
Volební program, co chci prosazovat, co považuji za důležité.
více

Jihlavské září ve 20. století - volby
Blíží se volby, tak se ohlédneme za bouřlivými volbami v Jihlavě.
více

Transparentnost kampaně
Je naše kampaň ﬁnančně transparentní? Věříme, že ano. Pravidelně budeme informovat o přehledu dárců a
celkových nákladech kampaně.
více

Cesta Josefa Floriana
Parta nadšenců se rozhodla v srpnu 2016 připomenout cestu Josefa Floriana z roku 1941. Cestu, ale
především osobnost - osobnost svéráznou, v mnohém se vymykající autoritám, škatulkám a také pravidlům.
Zároveň však osobnost s rozhledem, kritickým myšlením a potřebou ovlivňovat své okolí i širší veřejnost.
více
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Rozhovor Karla Kyncla v Japonsku 14. srpna 1968
Dne 14. srpna 1968 pobýval známý rozhlasový reportér Karel Kyncl v Japonsku. Poskytl tehdy rozhovor
zdejšímu médiu, ve kterém se vyjadřoval optimisticky k situaci. O tom svědčí i jeho výrok z rozhovoru:
„Sověti se pro nás stali ochránci a myslím, že jimi budou i nadále.“ O týden později byla situaci docela jiná.
více

Byla jednou jedna Invalidovna
Zatím spíše smutný příběh jedinečné památky, která se zaslouženě v posledních týdnech dostala do centra
pozornosti.
více

Cesta Josefa Floriana
V létě roku 1941 byl Josef Florian na návštěvě u svého přítele ve Studené. Zpět se vydal po trase Studená –
Telč – Stará Říše. Podle tradovaného příběhu se v Telči napil příliš studeného vína, následně onemocněl a
následkem toho ke konci roku zemřel.
více
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Procházka slavonickou historií
Pojedete parním vlakem 6. srpna nebo 14. srpna do Slavonic? Nenechte si ujít unikátní příležitost dozvědět
se něco o dějinách Slavonic.
více

Turecké ošklivé zrcadlo
Turecké události nám o nás samých říkají mnohem více, než se zdá.
více

Moje babička… (a královna Alžběta)
Mojí babičce bude za týden devadesát let. Vlastně stejně jako královně Alžbětě II., která slavila za velké
pozornosti celého království. Moje babička bude zjevně slavit v rodinném kruhu v Horkách u Želetavy, mezi
čtyřmi syny, deseti vnoučaty a zatím čtrnácti pravnoučaty.
více

Jihlavský červenec ve 20. století
Když nahlédneme do kalendáře historických událostí spjatých s Jihlavou, měsíc červenec je přinejmenším
spjat se dvěma okamžiky. Jednak je to správní změna roku 1960, kterou přestal existovat Jihlavský kraj. Dále
jsou to pak události roku 1951 a nechvalně proslulý případ Babice, kterému se letos dostalo pozornosti u
příležitosti 65 let výročí...
více

Smysluplná, ale nepřesvědčivá EU
Výsledky referenda ve Velké Británii mají spletité důvody, ale jsou dosti jasným signálem.
více

Stonařovské ohlédnutí 1945 - 2016
Dějiny posledního století přinesly mnoha místům naší země příliš trpkého. Snad žádné jiné století neovlivnilo
celé skupiny obyvatel tak radikálním způsobem. Byly to dějiny ideologií, dějiny velkých myšlenek, ale i
dějiny ztrát a krutosti. Zároveň, dlouhá léta jsme se tvářili, jako kdyby se nás tyto dějiny netýkaly, jako
kdyby byly...
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více

Jihlavský červen ve 20. století
Klíčové červnové události jsou ve 20. století v Jihlavě spojeny s česko-německým vztahem a jeho radikálními
historickými zlomy.
více

Vzpomínka na jednu vraždu
Před 64 lety komunistický režim zavraždil P. Jana Bulu.
více

Zatuhli jsme v minulosti
Když Winston Churchill popsal v březnu roku 1946 spuštění železné opony nad Evropou, byl to přesný popis
a prozíravý výhled. Je to již 70 let, ale my jsme bohužel zůstali zatuhlí v této logice, která patří minulosti.
více

Zločin v Polné, důležitý odkaz, i když postrádá šťastný konec
Dvoudílný ﬁlm Zločin v Polné přinesl hned několik překvapení, v drtivé většině pozitivních. Předně se, dle
mého názoru, podařilo natočit kvalitní snímek, který udržel napínavou dramaturgii, dobře vykreslil postavy,
jejich roli v tomto historickém případě, atmosféru doby i otazníky, které zůstaly.
více
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Toufarův, ne Gottwaldův únor
Kterak "malé" dějiny vítězí nad těmi "velkými". 25. únor Josefa Toufara. V minulých dnech bylo vzpomenuto
dalšího výročí 25. února 1948 jako historického zlomu, po kterém se československá společnost vydala na
cestu totality, diktatury, vlády jedné strany. Po tomto datu a komunistickém uchopení moci následovala vlna
perzekucí, justičních vražd, spuštění...
více

Polná jako provokace, ale nebezpečná
Obvinění Adama B. Bartoše za výroky v Polné mohou vypadat jako bagatelní fraška. Žijeme však v době, kdy
se z podobných frašek a výroků může stát reálná tragédie.
více
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