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

15. října – středa 17,00

151

Diskuse se sociology na téma
VÝSLEDKY SENÁTNÍCH A
KOMUNÁLNÍCH VOLEB A JEJICH VLIV
NA DALŠÍ VÝVOJ SPOLEČNOSTI

20. října – pondělí 17,00

76

S Klubem mezinárodní politiky

29. října – středa 17,00

151
Diskusní filosofický seminář kritická beseda o názorech pana Poláčka
v diskusích na internetovém Deníku Referendum
O LENINOVĚ TEORII UTVÁŘENÍ
TŘÍDNÍHO VĚDOMÍ DĚLNICKÉ TŘÍDY
Úvodní slovo dr. František Neuţil
76

S Klubem mezinárodní politiky

Beseda s velvyslancem Vietnamské socialistické
republiky v ČR Truong Manh Sonem
AKTUÁLNÍ SITUACE VE VIETNAMSKÉ
SOCIALISTICKÉ REPUBLICE

26. listopadu – středa 17,00

153
Informační beseda s poslanci Sněmovny PČR
O ROZPOČTU ČR NA ROK 2015

10. prosince – středa 17,00

151
Informační beseda za účasti dr. Libuše Eliášové
ZAČLENĚNÍ SBÍREK MUZEA DĚLNIC KÉHO HNUTÍ DO STÁTNÍ INSTITUCE

15. prosince – pondělí 17,00

76

S Klubem mezinárodní politiky

Informace a diskuse s poradcem
předsedy ÚV KSČM Benjaminem Szakalem
SITUACE V MEZINÁRODNÍM
DĚLNICKÉM A KOMUNISTICKÉM HNUTÍ

7. ledna 2015 – středa 17,00

17. října – pátek 16,00
Plénum regionální sekce KSV Brno
s aktuálním tématem VYHODNOCENÍ
VÝSLEDKŮ VOLEB 2014 A VÝHLEDY
KOMUNÁLNÍ POLITIKY

7. listopadu – pátek 14,00
Vedení regionální sekce KSV Brno

5. prosince – pátek 16,00

Beseda s radou velvyslanectví Kazachstánské
republiky v ČR Islambekem Raimovem
KAZACHSTÁN ZEMĚ ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ

10. listopadu – pondělí 17,00

AKCE REGIONÁLNÍ SEKCE BRNO
se konají v Klubu zastupitelů Brno, Mečová 5

Panelová diskuse RS KSV Brno
Téma KOLAPS KOMPLEXNÍCH
SPOLEČNOSTÍ, přednáší prof. Bárta
(je možná změna termínu)

9. ledna 2015 – pátek 16,00
Plénum regionální sekce KSV Brno
K PODZIMNÍMU PROGRAMU
Říjnová témata jsou převážně zaměřena k průběhu senátních a komunálních voleb. Sociologové v nich podají
komplexnější informace.
S Klubem mezinárodní politiky pokračujeme v sérii besed s pracovníky velvyslanectví dalších zemí. Na návrh
zájemců o mezinárodní situaci je zařazena informace a
diskuse o stavu MDH a MKH.
Pokračují také semináře – filozofický a ekonomický - na
aktuální témata: o dělnické třídě a o rozpočtu ČR.
Libuše Eliášová, ředitelka Muzea dělnického hnutí, podá
informaci o hodnotě sbírek muzea a jejich předání Národnímu muzeu.
V Brně se očekává zajímavá diskuse na obecné aktuální
téma o selhání komplexních společností.
Nový rok začneme podrobnou informací z výzkumu,
který organizovala Rada seniorů ČR k Mezinárodnímu
dni seniorů. A dozvíme se, jak se žije seniorům
v současné době – není to příliš špatné, ale není to nic
valného.
I V LÉTĚ BYLO V KLUBU RUŠNO
Byla to především úspěšná konference k základním
rysům, principům výstavby socialismu, která proběhla
v červenci v Čelákovicích za účasti 32 odborníků.

153

Informace o sociologickém výzkumu seniorů
KVALITA ŢIVOTA ČESKÝCH SENIORŮ
Úvodní slovo Lubomír Vacek a Jan Klán
Účastníci konference v Čelákovicích

Ve třech blocích rozebírali politické, ekonomické a sociální rysy socialismu, cesty k němu, i modely socialismu v
zahraničí.
Jak úvodní vystoupení řečníků k tématům (J. Dolejš, L.
Vacek, V. Exner, F.
Škvrnda), tak diskuse často a konkrétně
vymezovaly budoucí
model od předlistopadové praxe. Bylo
zdůrazněno, že budoucí přechod k
socialismu musí být
demokratický, nenásilný, s podporou a
aktivní účastí většiny občanů.
Jiří Dolejš v diskusi na konferenci
V srpnu pořádal 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.

L. Šafránek, J. Zelina a S. Zeman, místopředseda KSV
Historikové, za vysokého zájmu 50 účastníků, předložili
koncem srpna výsledky své práce za poslední období a
současně na besedě naznačili svoje plány do budoucna.

Jednání regionálních historiků
Po delší době jsme se opět vrátili k oblíbené formě akcí
besed nad knihou. Tentokrát s doc. Petrem SAKEM nad
jeho knihou SOCIOLOGIE STÁŘÍ A SENIORŮ (napsal ji se svoji dcerou K. Kolesárovou), která byla letos
oceněna Klubem společenských věd hlavní cenou.
Spolu s erudovanými sociology prof. Františkem Zichem a dr. Vladimírem Dubským jsme diskutovali o
předpokládaných výsledcích senátních a komunálních
voleb, které se konají 10. a 11. října tr.

INTERNETOVÉ STRÁNKY KLUBU ZÍSKÁVAJÍ
NA POPULARITĚ
Celková týdenní návštěvnost webových stránek KSV v
poslední době činí 70-90 návštěvníků týdně. Průměr od
počátku r. 2014 je 77 návštěvníků týdně, za posledních
12 měsíců je průměr 68 návštěvníků týdně.
A nejen to, internetové stránky podávají podrobný přehled o aktivitě Klubu a poskytují pohled do obsahové
problematiky jednotlivých oborů společenských věd, jak
je nemohou vyjádřit dvě stránky Informačního listu.
Nově jsme na stránky zařadili rubriku FÓRUM SPOLEČENSKÝCH VĚD, kde poskytujeme relativně obsažnější sdělení různých autorů k aktuálním společenským problémům v podobě úvah, informací, názorů i
přehledných textů a původních odborných prací. V této
chvíli se zapojilo 15 autorů.
VÝUKA MARXISMU POKRAČUJE
Ústřední výbor KSČM v srpnu tr. založil Ústřední institut politického vzdělávání KSČM. Začátkem října byla
zahájena výuka v jednoročním kurzu společenských věd
v pojetí marxistického učení na vysokoškolské úrovni. A
to v rozsahu 60 hodin ročně s 30 vybranými posluchači.
Po téměř 25 letech se znovu v České republice učí marxismu na vysokoškolské úrovni.
Již devátým rokem bylo zahájeno dvouleté vyučování
marxismus v Sobotní univerzitě Jana Švermy Středočeského kraje. A současně třetím rokem v Akademii společenských věd v Brně. V říjnu pak bude zahájena výuka v
obdobném rozsahu a zaměření v institutu v Ostravě. Systematická výuka formou vzdělávacích politických kurzů
pokračuje i v Pardubicích a v Teplicích. Celkem se jí
zúčastní na 140 posluchačů. Výuku v celém rozsahu zabezpečují lektoři Klubu společenských věd.
INFORMACE Z VÝBORU KSV
- Výbor se připojil ke stanovisku Unie českých spisovatelů k válkám a bojům ve světě, petice jím podporovaná měla širokou publicitu v médiích.
- V září zasedala odborná rada Klubu pod vedením V.
Exnera. Její členové vyjádřili některé připomínky k práci
Klubu, např. předložili námět na zvýšení priority ekonomických témat v programu akcí Klubu.
- Výbor přijal 4 nové členy Klubu.
- Moderátoři akcí Klubu ţádají účastníky diskusních
akcí, aby v zájmu udrţení obsahové úrovně jednání
dodrţovali ve svých příspěvcích a připomínkách téma
akce a neodbíhali k jiným tématům. Výbor Klubu vyhoví návrhům na uspořádání diskuse na téma, které vás
zajímá v jiném termínu.
--------------------------------------------------------------------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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