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Ozvěny Masarykových dnů v Telči: Čím dnes může Masaryk 
inspirovat?   

6. 4. 2022  

Masarykovy dny – pátek 8. dubna 2022, 19 hodin, Aula, Univerzitní centrum MU v Telči / vstup volný 

Pod heslem „Myslit. Myslit. Myslit.“ se v pátek 8. dubna 2022 od 19 hodin v aule Univerzitního 
centra v Telči uskuteční ozvěny brněnských Masarykových dnů. Tato již tradiční akce pořádaná 
Kulturním centrem Masarykovy univerzity u příležitosti narozenin prvního československého 
prezidenta, originálního myslitele a vědce TGM, se na půdě druhé největší tuzemské univerzity 
odehrává od roku 2020. Letos poprvé se dočká i svého telčského dovětku v podobě diskuse 
politologa Stanislava Balíka a historika Jiřího Hanuše. Oba akademici působící právě na MU budou 
s publikem debatovat o Masarykově osobnosti, o aktuálnosti jeho díla i myšlenek nejen v oblasti 
vzdělávání nebo politiky. Všichni zájemci z řad široké veřejnosti jsou velmi srdečně zváni a vítáni.  

Hlavním cílem Masarykových dnů, pořádaných vždy na začátku března, je připomenout různé aspekty 
Masarykova odkazu a zamyslet se nad jeho přesahy do současnosti. Pro letošní ročník, který se konal 
2. a 3. března v Brně, bylo zvoleno téma „Masaryk a vzdělávání“. Zároveň ale nešlo opomenout ani 
aktuální dění a ruskou vojenskou agresi na Ukrajině. Zvlášť když se Masaryk Ruskem dlouhodobě odborně 
a kriticky zabýval.  To také ve svém brněnském zahajovacím projevu připomněl rektor MU Martin Bareš 
nebo následně i historik Petr Hlaváček či speciální host ruský akademik Andrej Borisovič Zubov. 
Na problematiku vzdělávání samozřejmě došlo také, a to nejen prostřednictvím debaty s pedagogem a 
propagátorem pedagogiky Tomášem Janíkem, ale i díky konferenci Education for Society, která se 
zaměřovala především na dopady covidové pandemie právě na školní prostředí ve všech stupních a 
úrovních.  

„Po předchozích dvou online ročnících věnovaných Masarykovu pojetí demokracie, jeho osobnosti či 
vztahu k nejbližšímu okolí, tak letošní Masarykovy dny nabízí další oblasti, pro něž mohou být myšlenky a 
ideály výjimečné osobnosti našeho prvního prezidenta inspirací stejně jako podnětem pro kritická 
hodnocení,“ říká ředitel centra Jaroslav Makovec. „Páteční telčské setkání bude mít na co navazovat, navíc 
nabídne i prostor k dalšímu dialogu a umožní příchozím návštěvníkům strávit příjemný večer ve společnosti 
renomovaných vědců a odborníků,“ dodává. 

Podrobnější informace: 

Univerzitní centrum Telč 
Nám. Zachariáše z Hradce 2, Telč, 588 56 
web: www.uct.muni.cz  
web Masarykových dnů: https://masarykovydny.cz  
(včetně záznamů z letošního i předchozích ročníků) 
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