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číslo 25 (71)

25 LET KLUBU SPOLEČENSKÝCH VĚD
Klub byl založen 9. ledna 1990 v zasedací síni redakce Rudého práva v Praze Na Florenci za
účasti 32 levicově orientovaných sociologů jako Klub levicových sociologů. V průběhu let uskutečnil stovky akcí a právem získal celorepublikovou popularitu a význam. V roce 2009 se přeměnil na
Klub společenských věd. Díky patří všem, kteří přispěli i malým dílem k rozvoji aktivit největší levicové společenskovědní organizace v naší zemi. Vývoj aktivit Klubu je zachycen na internetových
stránkách Klubu.

AKCE KLUBU

leden – březen 2015

Všechny akce, není-li uvedeno jinak, se konají
v budově Politických vězňů 9, Praha 1, místnost čís.:

26. ledna – pondělí 17,00

76

S Klubem mezinárodní politiky

Beseda na téma KAM KRÁČÍŠ, UKRAJINO?
Úvodní slovo přednese Alexandr Barabanov,
předseda o.s. Artěk

4. února – středa 17,00

151

Diskuse na téma
RUSKÁ A ČÍNSKÁ EKONOMIKA VE
SVĚTLE SOUČASNÉ GLOBÁLNÍ SITUACE
Úvodní slovo Václav Janoušek

18. února – středa 17,00

151

Beseda nad knihou Miloslava Formánka
CESTA K SOCIALISMU
V ČESKOSLOVENSKU
oceněnou hlavní cenou KSV v roce 2014

23. února – pondělí 17,00

76

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

20. února – pátek 16,00
Panelová diskuse na téma
KOLAPS GLOBÁLNÍHO KAPITALISMU
Úvodní slovo Věra Klontza-Jaklová

Únor - den bude upřesněn
Společný seminář s brněnskou pobočkou
Masarykovy demokratické akademie na téma
KOLAPS KOMPLEXNÍCH
SPOLEČNOSTÍ, přednáší prof. Bárta

27. března – pátek 14,00
Vedení regionální sekce KSV Brno
PŘIPRAVUJEME VÝROČNÍ SHROMÁŢDĚNÍ
Po dvou letech se bude opět konat shromáždění členů
Klubu společenských věd. Výbor zasílá všem členům
samostatnou pozvánku s obvyklým programem. Ten bude
doplněn o projednání a schválení nových Stanov Klubu.

S Klubem mezinárodní politiky

Beseda na téma
CÍRKEVNÍ RESTITUCE V ČR A
JEJICH MEZINÁRODNÍ PŘESAH
Úvodní slovo Lenka Procházková a
Václav Dvořák

4. března – středa 17,00

151

Informační beseda sekce regionální historie
k přípravě 70. výročí osvobození Československa
Referuje František Kovanda

18. března – středa 17,00
153
SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ KSV
23. března – pondělí 17,00
S Klubem mezinárodní politiky

Beseda na téma
BUDOUCNOST PALESTINY

76

NOVÉ STANOVY - KLUB BUDE SPOLKEM
Nový občanský zákoník, který vstoupil v platnost začátkem roku 2014, ustanovuje povinnost změnit občanská
sdružení na zapsaný spolek. Na osmi stranách v desítkách
paragrafů jsou uvedena ustanovení, jimiž se budeme řídit.
Na společenskovědním obsahu a levicovém zaměření
našeho dosavadního Klubu se nebude nic měnit. Předpokládáme přitom, že shromáždění členů přijme Stanovy
odpovídající potřebám paragrafů.
ZAČÁTEK NOVÉHO ROKU BUDE VE ZNAMENÍ
DALŠÍCH DISKUSÍ A BESED
A to orientovaných většinou na mezinárodní problematiku – společně v osvědčené spolupráci s Klubem mezinárodní politiky.
Zvláštní význam bude mít beseda nad oceněnou knihou
filosofa a politologa Miloslava Formánka, která se dostává stále více do centra pozornosti odborné veřejnosti.
Historikové nás seznámí s tím, jak se připravují na aktivity spojené se 70. výročím osvobození Československa.

STRUČNĚ Z PODZIMNÍHO PROGRAMU
Říjnová témata byla zaměřena převážně k průběhu senátních a komunálních voleb.
S Klubem mezinárodní politiky pokračovala efektivní
spolupráce v sérii besed s pracovníky velvyslanectví různých zemí. Uskutečnila se informace s poradcem předsedy ÚV KSČM Benjaminem Szakalem a s místopředsedou
ÚV KSČM Jiřím Dolejšem o 16. setkání komunistických
a dělnických stran v Ekvádoru.
Konala se také informační beseda o začlenění sbírek Muzea dělnického hnutí do státní instituce za účasti RSDr.
Libuše Eliášové a zástupce ředitele Národního muzea
Mgr. Marka Junka, Ph.D.
Pokračoval filozofický seminář o Leninově teorii třídního
vědomí dělnické třídy s úvodním slovem F. Neužila.
Nový rok začal podrobnou informací z výzkumu o kvalitě života českých seniorů, který organizovala Rada seniorů ČR k Mezinárodnímu dni seniorů.
ZE ZPRÁVY O SOCIOLOGICKÉM ŠETŘENÍ
„KVALITA ŽIVOTA ČESKÝCH SENIORŮ“

Se svým dosavadním životem je spokojeno 42 %
českých seniorů, nespokojeno 24 %.

Svoji současnou ekonomickou situaci a životní
úroveň hodnotí 63 % seniorů jako průměrnou.

Část jich však svoji životní úroveň hodnotí jako
spíše či velmi špatnou – 27 %, jako dobrou jen 10 %.

Svůj zdravotní stav hodnotí senioři různě: vcelku
dobře 55 %, spíše hůře 41 %.

Sociální služby jsou seniory využívány málo,
nevyužívá je 81 % seniorů.

Více jak polovina seniorů bydlí ve svém vlastním
domě, bytě.

Závislost seniorů na svém bytě je podstatným
znakem jejich života - 82 % jich zde tráví svůj volný
čas.

Zahradničení je mezi seniory nejoblíbenější činností.

44 % seniorů pomáhá při výchově a hlídání dětí.

Přes polovinu seniorů nemá pocit jakéhokoli
útlaku.

Přes polovinu dotázaných má s mládeží dobré
zkušenosti.

Senioři vidí největší problém ve zdraví, ve zdravotnickém systému a ve vlastním zdravotním stavu.
Celou zprávu si můžete přečíst na internetových stránkách KSV.
Výzkum vedli
a zprávu zpracovali
L. Vacek a
J. Klán.
Lubomír Vacek referuje o
výsledcích
výzkumu na
mezinárodní
konferenci ve
Sněmovně
PČR.

INFORMACE Z VÝBORU KSV
- Klub obdržel novoroční blahopřání z Ruska od Novgorodské organizace levicových vědců a současně pozvánku na jejich konferenci.
- Výbor přijal 2 nové členy Klubu.
- V lednu tr. zasedala odborná rada Klubu pod vedením
V. Exnera. Její členové vyjádřili několik námětů
k přípravě výročního shromáždění a k další činnosti
KSV.
- Výbor přijal návrh na zřízení funkce archiváře a kronikáře KSV.
SEKCE REGIONÁLNÍ HISTORIE
připravila obsáhlý plán své činnosti na 1. pololetí tr., s
řadou zajímavých aktivit. Těžiště práce sekce bude spočívat v přípravě akcí k 70. výročí osvobození, mj. i setkáním regionálních historiků a pamětníků. Počítá také
s vydáním katalogu publikací sekce a se získáváním dalších spolupracovníků, i z řad mladých zájemců. V plánu
má sekce rovněž vydání slovníku levicových osobností,
exkurzi do Národního archivu a jednání v muzeu v Terezíně.
ANKETA „CO BUDE ZA ROK 2015?“
Osmnáctý ročník oblíbené ankety je připraven a anketa je
rozesílána všem členům KSV, samozřejmě předávána i
další zájemcům. Obsahuje 21 aktuálních otázek a vyplněnou je potřeba ji odevzdat do 27. února tr.
Anketa loňská za rok 2014 je vyhodnocována a výsledky
budou vyhlášeny na výročním shromáždění Klubu 18.3.
tr.
INTERNETOVÉ STRÁNKY KLUBU
podávají podrobný přehled o aktivitě Klubu a poskytují
aktuální pohled do obsahové problematiky jednotlivých
oborů společenských věd. Do rubriky „FÓRUM SPOLEČENSKÝCH VĚD“ přibyly další publikace J. Fajta a
J. Zemana.
Graf návštěvnosti internetových stránek KSV:

--------------------------------------------------------------------ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2015
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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