INFORMAČNÍ LIST
KLUBU SPOLEČENSKÝCH VĚD
AKCE KLUBU duben – červen 2014
Všechny akce, není-li uvedeno jinak, se konají
v budově Politických vězňů 9, Praha 1, místnost čís.:

28. dubna – pondělí 17,00

76
VEŘEJNÁ BESEDA - ve spolupráci s KMP S PŘEDSTAVITELI FRAKCE EP
A S KANDIDÁTY KSČM DO EP
Hosty budou:
Pierr LAURENTEN předseda Strany evropské
levice (národní tajemník Francouzké KS) a
Alexis TSIPRAS místopředseda SEL (předseda
Koalice radikální levice - SYRIZA - Řecko)

14. května – středa 17,00

151

Volná diskuse a úvaha na sociologické téma
O POTŘEBĚ DOKONALEJŠÍ
PROPAGANDY SOCIALISMU
Úvod Ing. Lubomír Vacek, CSc.

19. května – pondělí 17,00

76

Beseda ve spolupráci s Klubem MP na téma
AKTUÁLNÍ SITUACE V BOLÍVARSKÉ
REPUBLICE VENEZUELA
Hostem bude Viktor Julián Hernandéz León,
velvyslanec Venezuely v ČR

21. května – středa 17,00
Beseda s předsedkyní Výboru národní kultury
doc. Věrou Beranovou
KULTURA VE SVĚTLE VĚDY
Koná se v budově Jazzové sekce Praha 1,
Malá Strana, Valdštejnská 14 – přízemí vlevo

4. června – středa 17,00

153

Přednáška s diskusí
ENERGETICKÁ BEZPEČNOST
ČESKÉ REPUBLIKY
Přednáší Ing. Václav Janoušek

9. června – pondělí 17,00

76

Přednáška prof. Oskara Krejčího s diskusí
KAM KRÁČÍ UKRAJINA?
Ve spolupráci s Klubem MP

25. června – středa 17,00
Panelová diskuse na aktuální téma za účasti
ekonomů, filozofů a politologů
PRORŮSTÁNÍ EKONOMIKY
DO POLITIKY

153

DUBEN 2014
číslo 22 (KSP č. 68)

AKCE REGIONÁLNÍ SEKCE BRNO
se konají v Klubu zastupitelů Brno, Mečová 5
Program je uveden
- na internetových stránkách KSV
- a v Informačním listu vydávaném regionální
skupinou Brno
K PŘIPRAVOVANÝM AKCÍM NA 2. Q 2014
Významnou akcí, pořádanou ve spolupráci s Klubem
mezinárodní politiky bude velká beseda s představiteli
Sjednocené evropské levice / Severské zelené levice
(GUE/NGL), kteří k nám přijedou v rámci příprav
evropských voleb.
Výbor Klubu zařadil do květnového programu dvě
dlouho plánované diskusní akce. Jednak diskusi o
propagandě socialistických myšlenek, tím i o
ideologické práci, manipulaci a šíření idejí - s úvodním
slovem předsedy Klubu.
Jednak besedu s předsedkyní Výboru národní kultury
doc. Věrou Beranovou. Bude to příjemné setkání
propojující zájmy našeho Klubu s činností VNK.
Beseda se koná mimo tradiční místa setkání, a to na Malé
straně ve Valdštejnské ulici 14, kde má sídlo Jazzová
sekce. Dostanete se od metra Malostranská směrem na
Valdštejnské náměstí po 200 metrech vpravo.
Ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky připravuje
Klub setkání s velvyslancem Venezuely a na červen
mimořádně důležitou přednášku prof. Oskara Krejčího
o vývoji situace na Ukrajině.
Společenskovědní problematikou nejen ekonomického
charakteru se budou zabývat rovněž aktuální témata o
české energetice a vstupu ekonomických struktur do
politiky.
V diskusních akcích hodlá Klub pokračovat i v průběhu
léta.
OCENĚNÍ AUTORŮ LEVICOVÝCH PRACÍ
Klub společenských věd si velice váží těch, kteří sdělují
své myšlenky v textech, v knihách a odborných statích,
umí objektivně posoudit skutečnost a vyjádřit ji svými
slovy. V polovině dubna již potřetí, vždy po dvou letech,
uděloval ceny a uznání za nejlepší společenskovědní
odborné publikace a texty levicové orientace.
Jedenáctičlenná porota pod vedením doc. Václava
Šenkýře odpovědně posuzovala 26 nominovaných děl a
doporučila výboru dvacet z nich k ocenění. Záštitu nad
oceněním přijal místopředseda Sněmovny PČR a
předseda KSČM JUDr. Vojtěch Filip, který diplomy
oceněným autorům předával.
Zvláštní cena byla udělena Miloslavu Ransdorfovi za
knihu „Nové čtení Marxe II“. Tři hlavní ceny pak
obdrželi autoři: Miloslav Formánek „Cesta k socialismu

v Československu“, Jiří Křesťan „Zdeněk Nejedlý,
politik a vědec v osamění“ a Petr Sak a Karolína
Kolesárová „Sociologie stáří a seniorů“.
Podrobné informace o oceněných pracích poskytneme ve
zvláštním vydání Informačního listu v průběhu května.

- Regionální sekce Klubu v Brně uskutečnila v lednu tr.
hodnotící plenární zasedání, na němž připravila další
program činnosti a zvolila nového předsedu sekce.

CO BYLO OD LEDNA DO DUBNA
Mimořádně zajímavou akcí hned na začátku roku byl
seminář k výuce a učebnicím dějin na středních školách
za účasti poslankyně Marty Semelové.

Z plenárního zasedání regionální sekce v Brně. Zcela vlevo
nový předseda sekce Mgr. Daniel Borecký.

- Výbor Klubu zasílá upomínky neplatičům členských
příspěvků a připomíná jim nutnost vyrovnat dluh v krátké
době. Nelze zachovat členství těm, kteří nepodporují naši
činnost alespoň minimálním příspěvkem 50 Kč za rok.
TAKTO JE KLUB SPOLEČENSKÝCH VĚD
UVEDEN NA INTERNETU VE WIKIPEDII:
Z jednání semináře o deformaci výuky dějin na školách.
Pedagožka a historička Alena Stříbrná, předseda KSV Lubomír
Vacek, poslankyně KSČM a bývalá učitelka Marta Semelová a
moderátor akce Stanislav Zeman. FOTO – Pavel KAŇKA

Mezi zajímavá témata patřily přednáška Ing. Janouška
věnovaná zvyšujícímu se vlivu islámu v Evropě a
přednáška Ing. Kopeckého o výzkumu řízené
termojaderné fúze pro řešení energetického problému
lidstva.
O politických procesech a vyrovnání se s minulostí jsme
hovořili s JUDr. Kubátem a ve filosofické sekci pak o
idealismu v současné společnosti.
Zajímavým, již dubnovým setkáním bylo jednání sekce
regionální historie, na němž byly představeny dosavadní
výsledky práce sekce a přípravy jejich využití pro
analýzu dějin.
Miloslav Ransdorf po dvou letech ukončil svůj cyklus
přednášek „S RANSDORFEM O MARXISMU“.
Přinášíme názvy přednášek, které připravuje ke knižnímu
vydání.
1. Filozofická podstata a význam marxismu
2. Marxismus a ekonomika
3. Marxismus a historiografie
4. Marxismus a ideologie
5. Marxismus a estetika
6. Marxismus a přírodní vědy
7. Marxismus a ekologie
8. Marxismus a sociologie
9. Marxismus a prognostika
10. Marxismus a politika
INFORMACE Z VÝBORU KSV
- Anketa „CO BUDE ZA ROK 2013“ skončila.
Zvítězil v ní Václav Exner před Karlem Procházkou a
Jiřím Jírou. Současně byly již shromážděny anketní listy
17. ročníku „Co bude za rok 2014?“.

* * * Vítejte ve Wikipedii
Wikipedie je
mnohojazyčná
internetová
encyklopedie spoluvytvářená
svými
čtenáři. Česká
Wikipedie existuje od roku 2002 a nyní má už
292 706 článků. Lidé, kteří do Wikipedie přispívají, se
nazývají wikipedisté.
Klub společenských věd
Klub společenských věd
Založeno 19. 11. 1992
Předseda Lubomír Vacek[1]
Adresa

Praha 1, Politických vězňů 9, PO BOX 836

IČ

75013461

Web

http://www.klubspolved.cz/

Klub společenských věd (KSV) byl původně založen 9.
ledna 1990 jako Klub levicových sociologů s tím, že
sdružoval zájmovou činnost levicově orientovaných
odborníků-sociologů. Později se k němu přidali
psychologové, a rovněž filozofové, jimž se nedařilo
samostatný klub ustát. Po rozpadu silného klubu
ekonomů, se i oni ke KSV přidali, čímž se rozsah
vědních oborů značně rozšířil. Proto došlo v r. 2009 k
úpravě Stanov a změně názvu na Klub společenských věd
***
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2014
činí pro všechny členy Klubu 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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