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AKCE KLUBU leden – březen 2014
Všechny akce, není-li uvedeno jinak, se konají
v budově Politických vězňů 9, Praha 1, místnost čís.:

8. ledna – středa 17,00

153

Seminář pedagogů a historiků na téma:
K VÝUCE A UČEBNICÍM DĚJIN
NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

22. ledna – středa 17,00

153

Přednáška s diskusí na téma
ASPEKTY ZVYŠUJÍCÍHO SE VLIVU
ISLÁMU V EVROPĚ
Úvod Ing. Václav Janoušek se spolupracovníky

5. února – středa 17,00

153

Přednáška na téma
ROZSVÍTÍME SLUNCE NA ZEMI?
o výzkumu řízené termojaderné fúze pro řešení
energetického problému lidstva
Přednese RNDr. Vladimír Kopecký, DrSc.

19. února – středa 17,00

153

Přednáška s diskusí na téma
SOUČASNÉ POLITIKÉ PROCESY
A VYROVNÁNÍ SE S MINULOSTÍ
Přednáší JUDr. Čestmír Kubát

5. března – středa 17,00

Vzhledem k průběhu a výsledkům předčasných
sněmovních voleb bylo nutné v Brně přeložit na
pozdější dobu podzimní plánované, již páté seminární setkání s Masarykovou demokratickou
akademií, které mělo být zaměřeno právě ke vztahům se sociálními demokraty po volbách.
K PŘIPRAVOVANÝM AKCÍM NA 1. Q 2014
Hned na začátek příštího roku jsme zařadili dlouhou dobu
očekávaný seminář o deformaci výuky dějin na školách, a také o deformaci učebnic dějepisu.
Jak je patrné z názvů dalších akcí, jde převážně o zajímavá témata spojená se současným životem společnosti.
Témata filozofická, z oblasti společenského vědomí i
exaktních věd. Jejich zařazením plníme některé požadavky vznesené členy Klubu i z výročního zasedání KSV.
PODZIM V KLUBU
Koncem října Klub, jeho sekce regionálních dějin, uskutečnil ve spolupráci se Spojenectvím práce a solidarity
(SPaS) neobvyklou akci – shromáţdění k 50. výročí zaloţení ČKD Polovodiče. A to v Praze 4 na Pankráci,
v budově Generálního ředitelství cel, na historickém místě původního závodu ČKD Polovodiče, kde dříve stával
podnik Jawa, a kde jsou pamětní desky obětem nacistické
okupace a padlým v Květnovém povstání 1945.

151

Seminář na filozoficko-psychologické téma
IDEALISMUS
V SOUČASNÉ SPOLEČNOSTI
O sektách, pověrách, víře a věštění.

26. března – středa 17,00

velký sál 76
Závěrečná, desátá přednáška
PhDr. Miloslava Ransdorfa z cyklu
S RANSDORFEM O MARXISMU na téma
MARXISMUS A POLITIKA
AKCE REGIONÁLNÍ SEKCE BRNO
se konají v Klubu Brno, Mečová 5
10. ledna – pátek 16,00
PLÉNUM REGIONÁLNÍ SKUPINY BRNO

28. února – pátek 16,00 a
25. dubna – pátek 16,00
PANELOVÉ DISKUSE na aktuální téma

Ze shromáždění k 50. výročí založení ČKD Polovodiče organizovaného 29.10.2013 v Praze na Pankráci

Podstatnou část akcí v podzimním období věnoval Klub
operativně předvolebním a povolebním diskusím kolem předčasných sněmovních voleb.
Byl to především filozofický seminář k problematice demokracie a svobody před volbami. Na základě výsledků
diskuse pak výbor Klubu sestavil prohlášení (viz informace v další části listu).
Na dalším setkání před volbami podali zajímavé informace o aktuálních datech z předvolebních průzkumů sociologové. Svými poznatky přispěla k diskusi i vedoucí odd.
ÚV KSČM pro volby PhDr. Věra Ţeţulková.
Několik dní po volbách pak proběhlo další setkání, tentokrát za účasti profesora Oskara Krejčího ve stylu úvah
o vývoji české společnosti po volbách.

Povolební akce byly orientovány jako reflexe na výsledky sněmovních voleb, jako všeobecné úvahy a jako zamyšlení nad dalším vývojem české společnosti. K tomu
přispěla i beseda na téma „Nastanou změny v ekonomickém vývoji?“, jíž se zúčastnil i doc. Pavel Janíčko, odborný poradce ČMKOS.
Všechny diskuse se vyvíjely ve střízlivém duchu s očekáváním chování politických subjektů nově vstoupivších
do politické scény.
Závěrem roku jsme se věnovali společně s PhDr. Miloslavem Ransdorfem pokračování tematického seriálu
„S Ransdorfem o marxismu“, tentokrát Marxovým názorům na perspektivy a prognózy společnosti.
Klub stále častěji organizuje akce společně s Klubem
mezinárodní politiky pod vedením jeho předsedy RSDr.
Pavla Pilného.
Velký zájem vzbudila především beseda s předsedou
KSS Jozefem Hrdličkou na téma „Jak se dnes ţije na
Slovensku“. Velmi plasticky popsal současný stav politiky Ficovy vlády, postavení komunistů a možnosti dalšího
vývoje v SR.
K informovanosti o mezinárodní politice a o složité situaci na východě Evropy přispělo i setkání se zástupci velvyslanectví Ukrajiny v ČR.
Richard Bartička, dlouholetý člen Klubu společenských
věd, byl několik měsíců služebně v Čínské lidové republice. Beseda s ním na téma Dnešní Čína kritickýma
očima - pokus o pochopení, doplněná bohatou fotodokumentací, mimořádně zaujala pozornost účastníků.
Na návrh Miloslava Ransdorfa Klub uskutečnil v polovině listopadu jeho přednášku o díle a životě význačného
portugalského komunisty Alvaro Cunhala ke 100. výročí jeho narození.
Ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky bude KSV
pokračovat. V plánu jsou další setkání, zejména s představiteli nám blízkých společností a států.
Přednáškové a diskusní akce pořádané regionální skupinou v Brně byly rovněž zaměřeny na mezinárodní problematiku, na situaci v Sýrii a na situaci v mezinárodním
dělnickém a socialistickém hnutí.
OCENĚNÍ LEVICOVÝCH PUBLIKACÍ A TEXTŮ
Výbor Klubu připravuje v pořadí již třetí udělení cen
KSV za nejlepší společenskovědní odborné publikace
a texty levicové orientace. Záštitu nad oceněním přijal
místopředseda Sněmovny PČR a předseda KSČM
JUDr. Vojtěch Filip. Výbor Klubu ustavil 11 člennou
odbornou porotu k posouzení prací a jejím předsedou
jmenoval doc. Václava Šenkýře. Podobně jako
v minulých letech se očekává přijetí několika desítek
nominací. Vyhlášení výsledků bude v průběhu dubna.
INFORMACE Z VÝBORU KSV
- Klub obdržel řadu blahopřání k úspěšné práci v roce
2014 – od jednotlivců i organizací. Blahopřání zaslala
předsedkyně Výboru národní kultury Věra Beranová a
mluvčí Spojenectví práce a solidarity Milan Neubert.
- Anketa „CO BUDE ZA ROK 2013“ skončila a připravuje se její vyhodnocení. Současně se připravuje i anketa
nová, orientovaná na rok 2014. Členové a zájemci její
text obdrží v nejbližší době.

- Členové Klubu se zúčastňují řady akcí - výukou v politickém vzdělávání v Praze, Brně a Pardubicích počínaje a
konferencemi konče, vč. té ve Sněmovně k lidským právům. Jezdí i do Litoměřic, Mladé Boleslavi, Teplic …

RSDr. František Kovanda přednáší regionální historii
v Teplicích

ZE STANOVISKA KLUBU SPOLEČENSKÝCH
VĚD „K OBAVÁM PRAVICE O DEMOKRACII A
SVOBODU PŘED VOLBAMI“
… Demokracie je společenský fenomén, léty prověřený
princip uspořádání společnosti, který má své obrovské
klady, ale i nedostatky. Na jedné straně může být zárukou
zabezpečení podílu širokých vrstev lidí na vládnutí a
spravování společnosti. Na druhé straně se může stát nástrojem vládnutí majetných vrstev.
Demokracie, ale i svoboda jsou založeny na sociálněekonomické podstatě společnosti, na účasti občanů na
vlastnictví majetků a statků, na rozhodování o nich, a na
jejich řízení. Demokracii v obecném pohledu je správné
rozlišovat podle zásadních společenských rozdílů, tedy
třídních rozdílů. Vždy se musíme ptát: Demokracii pro
koho? Svobodu pro koho? Pro skupinu majetných občanů, nebo pro desítku miliónů ostatních?
Stejně i svoboda. V běžném nazírání je svoboda chápána
jako individuální možnost volby člověka jednat nezávisle
na ostatních jedincích. Člověk však nežije sám, svou
svobodu vždy sdílí s ostatními. Svoboda jednotlivce tedy
končí tam, kde začínají práva ostatních lidí. Každá společnost proto svobodu jednotlivce usměrňuje, nastavuje
určité mantinely chování. Rozdílné je, v zájmu koho a
proč ...
V Praze 15. října 2013 Výbor Klubu společenských věd
Stanovisko bylo před sněmovními volbami předáno
k uveřejnění redakci Haló novin. Zveřejněno však nebylo.
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2014
Výbor Klubu schválil členský příspěvek pro všechny
členy Klubu na rok 2014 minimálně 50 Kč bez omezení výše. Příspěvky lze platit hospodáři na akcích Klubu,
poštou na adresu Klubu nebo na bankovní účet:
183190942, kód banky 0300.
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