INFORMAČNÍ LIST

ČERVENEC 2014

KLUBU SPOLEČENSKÝCH VĚD

číslo 23 (KSP č. 69)

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

16. července – středa 17,00

151

Aktuální informace s diskusí o jednání
konference, která se konala 4. a 5. 7. na téma
ZÁKLADNÍ RYSY SOCIALISMU –
principy výstavby budoucí české společnosti
Informaci podají účastníci

13. srpna – středa 17,00

153

Panelová diskuse na téma
MORÁLKA DNEŠNÍ DOBY
za účasti psychologa, ekonoma a politologa

27. srpna – středa 17,00

151
Beseda se sekcí regionální historie
a s Klubem historiků na téma
VÝSLEDKY PRÁCE A PLÁNY HISTORIKŮ

10. září – středa 17,00

153

Beseda nad knihou doc. Petra SAKA
„SOCIOLOGIE STÁŘÍ A SENIORŮ“
za účasti představitelů Rady seniorů ČR

24. září – středa 17,00

153

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝSLEDKY
SENÁTNÍCH A KOMUNÁLNÍCH VOLEB
Informace a diskuse se sociology

AKCE REGIONÁLNÍ SEKCE BRNO
se konají v Klubu zastupitelů Brno, Mečová 5
19. září – pátek 14,00
Vedení RS KSV Brno

20. září nebo 4. října – sobota dop.
Společný seminář s brněnskou pobočkou MDA.
Diskuse ke studijnímu textu pro politické
vzdělávání DĚJINY KSČ
autorky doc. Hany Kráčmarové

PODROBNÉ INFORMACE
O AKTIVITÁCH KSV
najdete velice jednoduše na internetových
stránkách pod názvem
KLUB SPOLEČENSKÝCH VĚD
Hlavní stránka
Regionální skupina KSV Brno
Základní informace a dokumenty (stanovy,
historie, ...)
Kontakty
Členská přihláška (.doc)
Ohlasy
Fórum společenských věd
Zahraniční kluby

AKTUALITY:
Příští akce Klubu:
Plán dalších akcí od července 2014 bude zveřejněn po vydání nového čísla Informačního
listu Klubu
Akce Regionální skupiny KSV Brno jsou publikovány na stránkách RS Brno
Další akce Klubu
Akce jiných pořadatelů - aktualizováno

Další aktuality:
…
Předchozí uskutečněné akce Klubu:
…
Dřívější akce Klubu najdete v archivu
Resumé:
english
polsku

deutsch
magyar

français

italiano

po

по-русски

Poslední aktualizace:
5.7.2014 © KSV, LA
webadmin@klubspolved.cz
Návštěvnost webu
od 26.10.2009

26. září - pátek 16,00
Panelová diskuse na sociálně-environmentální
téma komunální politiky
PITNÁ VODA PRO BRNĚNSKOU
AGLOMERACI
(společensko-ekonomické způsoby řešení)
Přednášející T. Fráňa

---------------------------------------------------------------

K PŘIPRAVOVANÝM AKCÍM NA 3. Q 2014
Máme zkušenost, že ani v létě zájem o naše akce neklesá.
Bude to především informace o úspěšné konferenci k
základním rysům, principům výstavby socialismu,
která proběhla před několika dny v Čelákovicích za účasti 32 odborníků.
A pak v srpnu pořádá Klub panelovou diskusi na dlouho
očekávané téma Morálka dnešní doby, anebo spíše o
nemorálnosti dneška. A to za účasti psychologa Dr. Jiřího
Zeliny a ekonoma Ing. Ladislava Šafránka, autora pojednání o korupci u nás.
Historikové předloží koncem srpna výsledky své práce
za poslední období a současně v připravované besedě
naznačí svoje plány do budoucna.
Znovu se také vrátíme k problematice seniorů besedou
nad knihou doc. Petra SAKA „SOCIOLOGIE STÁŘÍ
A SENIORŮ“ ověnčenou hlavní cenou Klubu společenských věd.
A koncem září spolu se sociology se seznámíme s úvahou o tom, jak dopadnou senátní a komunální voly,
které se budou konat 10 a 11. října tr.
CO BYLO OD DUBNA DO ČERVNA
Zajímavé besedy jsme uskutečnili s Klubem mezinárodní
politiky. Nejprve besedu s představiteli Sjednocené
evropské levice / Severské zelené levice (GUE/NGL),
kteří k nám přijeli v rámci příprav evropských voleb:
Pierrem LAURENTEM, předsedou SEL a Alexisem
TSIPRASEM, místopředsedou SEL. A poté besedu
s představitelem velvyslanectví Venezuely v ČR na téma
Aktuální situace v Bolívarské republice Venezuela.
V červnu zavítal do
Klubu prof. Oskar
Krejčí s mimořádně
inspirativní přednáškou o vývoji
situaci na Ukrajině
Kam kráčí Ukrajina?, jíž se zúčastnilo 70 posluchačů.
Přednáší
prof. Oskar Krejčí
Dvě dlouho plánované diskusní akce přinesly zajímavé
poznatky. Byla to jednak diskuse o potřebě dokonalejší
propagandy socialismu, tím i o ideologické práci, o
pojmu a praxi manipulace a šíření idejí - s úvodním slovem předsedy Klubu.
Jednak beseda s předsedkyní Výboru národní kultury
doc. Věrou Beranovou na téma Kultura ve světle vědy,
která se konala v zajímavém a příjemném prostředí Jazzové sekce na Malé Straně. Bylo to víc než přátelské
posezení, byla to odborná rozprava o živých záležitostech
dneška.
Společenskovědní problematikou nejen ekonomického
charakteru se zabývala aktuální témata o české energetice a vstupu ekonomických struktur do politiky.
V první přednesl zajímavé informace Ing. Václav Janoušek o energetické bezpečnosti České republiky.
Druhá akce byla diskuse o prorůstání ekonomiky do poli-

tiky, o současném procesu vstupu podnikatelských
subjektů do politických struktur. Hlavní slovo měl Dr.
František Ledvina. Diskuse nebyla vlastně ani uzavřena,
téma čeká na další jednání.
Klub společenských věd ještě nikdy neuskutečnil výstavu, až nyní. Sekce regionální historie KSV shromáždila stovky dat a fotografií o minulosti a
současnosti
pražských závodů. Jsou
to tristní fakta o
úpadku
průmyslu
v posledním čtvrtstoletí pod vládou kapitálu. Svědectví o
tom shlédlo mnoho zájemců v průběhu dvou měsíců
v prostorách budovy v ulici Politických vězňů.
K OCENĚNÍ ODBORNÝCH PUBLIKACÍ
Ještě několikrát se budeme vracet k udělování cen Klubu
společenských věd za nejlepší levicově orientovaná díla
v posledních letech, které se uskutečnilo v dubnu tr.
Kompletní seznam ocenění odborných prací najdete na
internetových stránkách Klubu společenských věd. Stejně i výsledky ankety "Co bude za rok 2013?".

Shromáždění Klubu společenských věd k vyhlášení výsledků
ocenění Klubu se konalo za účasti čtyř desítek oceněných
osobností, členů odborné poroty a dalších hostů

INFORMACE Z VÝBORU KSV
- V dubnu se konala v Nižném Novgorodu konference
ruských vědců na téma Soudobé Rusko - zkušenosti
sociálně-filozofické diagnózy. Na konferenci zaslali
z ČR diskusní příspěvky V. Exner, J. Zeman a L. Vacek,
z SR P. Dinuš. Příspěvky byly otištěny ve sborníku, který
je k dispozici ve Šmeralově knihovně.
- Podle nového Občanského zákoníku platného od letošního roku budou občanská sdružení, tedy i Klub společenských věd, přeměněna na spolek. V tom směru výbor
připravuje i změnu Stanov Klubu. Předpokládá se, že ke
změně dojde přibližně v únoru 2015 na příštím výročním
shromáždění Klubu.
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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