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AKCE KLUBU duben - červen 2015
Všechny akce, není-li uvedeno jinak, se konají
v budově Politických vězňů 9, Praha 1, místnost čís.:

15. dubna – středa 17,00

151
Přednáška prof. Ing. Václava PRŮCHY, CSc.
VYBRANÉ OTÁZKY HOSPODÁŘSKÉHO
VÝVOJE POSLEDNÍCH DESETILETÍ

20. dubna – pondělí 17,00

76

S Klubem mezinárodní politiky

Beseda s pracovníkem velvyslanectví Ruské
federace na téma
SITUACE A VÝVOJ V RUSKÉ FEDERACI

13. května – středa 17,00

151
Přednáška s diskusí na téma
POČÍTAČE UMÍ NEJEN INFORMOVAT,
ALE I POČÍTAT - úvod do programování
matematických úloh,
přednese Ing. Jan KOZÁNEK, CSc.

27. května – středa 17,00

151

ZASEDÁNÍ VÝBORU KSV

1. června – pondělí 17,00

76

S Klubem mezinárodní politiky

INFORMACE
O MEZINÁRODNÍ KONFERENCI KSČM
Úvodní slovo Ing. RSDr. Věra FLASAROVÁ

17. června – středa 17,00

151

INFORMAČNÍ BESEDA
SEKCE REGIONÁLNÍ HISTORIE
o aktivitách v poslední době
Referuje RSDr. František KOVANDA

1. července – středa 17,00

151

INFORMACE O PROJEKTU STUDIE
k problematice hodnotového systému,
světového názoru a politické orientace
Referují členové výzkumného týmu.

22. května – pátek 14,00
Vedení regionální sekce KSV Brno

19. června – pátek 16,00
PLENÁRNÍ SCHŮZE regionální skupiny
NA DRUHÉ ČTVRTLETÍ 2015
Klub připravil několik zajímavých přednášek a besed
z různých oborů. V rámci připomenutí 70. výročí osvobození Československa je to přednáška prof. Průchy,
autora vyznamenané dvoudílné knihy o hospodářském
vývoji ČSSR a lektora politického vzdělávání.
S Klubem mezinárodní politiky pořádáme besedu o aktuální situaci a vývoji v Rusku, a dále informaci
z mezinárodní konference KSČM, která se koná 23. a
24.5.
V květnu pořádá Klub - po oslavách 70. výročí osvobození - zajímavou přednášku výpočetního experta Ing.
Kozánka na stále aktuálnější téma o využití počítačů
(mimochodem, počítačovou technikou disponuje stále
více členů Klubu – odhadujeme již kolem 90 %).
Regionální historikové nám v červnu poskytnou další
informaci o své činnosti, a sociologové představí záměry
nové studie, jíž chtějí více pronikat do tajů hodnotových
a politických orientací a světového názoru.
ZAČÁTEK NOVÉHO ROKU PROBÍHAL
VE ZNAMENÍ DALŠÍCH DISKUSÍ A BESED
orientovaných především na mezinárodní problematiku
(v osvědčené spolupráci s Klubem mezinárodní politiky).
A to k vývoji událostí na Ukrajině a k budoucnosti Palestiny. O stavu ruské ekonomiky nás informoval v další
přednášce Václav Janoušek.
S Klubem mezinárodní politiky proběhla také živá a velice zajímavá beseda o církevních restitucích v ČR.
Zvláštní a neočekávaný ohlas měla beseda nad oceněnou
knihou filosofa a politologa Miloslava Formánka „Cesta
k socialismu v Československu“, která se dostává stále
více do centra pozornosti odborné veřejnosti.
Historikové nás seznámili s přípravami aktivit spojených
se 70. výročím osvobození Československa – v Praze,
Kolíně, Rožmitále a dalších místech středních Čech.
VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ KSV
se uskutečnilo 18. března za účasti cca 50 členů Klubu.

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

24. dubna – pátek 16,00
DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA A POVÁLEČNÝ
VÝVOJ: MANIPULACE S HISTORIÍ
Přednášející prof. Georgios MARGARITIS,
Aristotelova univerzita Soluň

Z jednání výročního shromáždění členů KSV.

V úvodních zprávách i v diskusi byl podán přehled aktivit Klubu za 2 roky a oceněna práce desítek spolupracovníků. Uskutečnilo se přes 50 přednášek, besed a diskusí,
4 sociologické výzkumy, Klub zabezpečoval spolu s 35
lektory výuku politického vzdělávání pro 130 posluchačů. Mimořádnou archivní a publicistickou činnost vyvíjela sekce regionálních dějin. Velice kladně byla hodnocena činnost regionální sekce v Brně. Shromáždění projednalo a schválilo nové Stanovy KSV a zvolilo nové orgány Klubu.
V průběhu shromáždění bylo připomenuto 25. výročí
založení Klubu – mj. byly promítány připomínkové fotografie z dlouholeté činnosti Klubu.

František Kovanda předává
děkovný dopis
odstupujícímu
předsedovi Klubu
Lubomíru
VACKOVI.
SCHVÁLENY NOVÉ STANOVY KSV
Nový občanský zákoník, který vstoupil v platnost začátkem roku 2014, ustanovil povinnost změnit občanská
sdružení na zapsaný spolek. V souladu se zákonem
č.89/2012 Sb. (nový občanský zákoník) musel Klub společenských věd provést úpravu Stanov. Výbor KSV předložil shromáždění členů návrh nových Stanov, které byly
po delší diskusi schváleny při absenci 7 hlasů. Na společenskovědním obsahu a levicovém zaměření Klubu se
v textu téměř nic nemění. Změny se dotýkají především
upřesnění vnitřního chodu a organizace Klubu.
Nyní bude následovat předložení textu Stanov do zápisu
změn údajů do rejstříku spolků vedeného Městským soudem v Praze. Nové Stanovy budou zveřejněny na internetových stránkách KSV.
Z USNESENÍ Z VÝROČNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ
ČLENŮ KLUBU SPOLEČENSKÝCH VĚD
(celé usnesení je k dispozici na internetových stránkách)
Členská schůze KSV, z.s. po diskusi doporučuje výboru KSV, z.s.:
- Pokračovat v odborně osvětových aktivitách, zejména
přednáškách a diskusních seminářích obsahově zaměřených podle Stanov KSV, podle doporučení odborné rady
a dle rozhodnutí výboru KSV.
- Doplňovat své působení v oblasti společenských věd
širším uplatňováním poznatků zejména z historie, politické ekonomie, filozofie, sociologie, psychologie, mezinárodní politiky a informatiky.
- Podporovat a realizovat informační a vzdělávací aktivity v oborech společenských věd pro společenské a zájmové organizace a další zájemce.
- Působit při politickém vzdělávání, oceňování a hodnocení společenskovědních aktivit.
- Zintenzivnit a rozšiřovat spolupráci s levicovými společenskými organizacemi v regionech ČR s akcentem na
získávání dalších zájemců o společenskovědní obory.

- Věnovat vysokou pozornost kvalitě internetových stránek KSV a zabezpečovat efektivní fungování informačního servisu KSV.
- Rozvíjet prezentační a publikační činnost KSV a spolupráci se sdělovacími prostředky. Podporovat publikační a
teoretickou činnost členů KSV.
- Vytvářet organizační a odborné předpoklady k plnění
námětů vyplývajících z jednání výročního shromáždění a
připravit obsahovou koncepci Klubu na další období.
NOVĚ ZVOLENÝ VÝBOR KSV
ANDRLE Lubomír, Ing.
BOHÁČEK Jiří, Mgr., Dr.
EXNER Václav, RNDr., CSc.
JOZÍFKOVÁ Iva
KLÁN Jan, Bc.
KOVANDA Frant., RSDr.
MIŠOVIČ Ján, RSDr., CSc.
MRÁZ Jan, RNDr., CSc.
NEUŽIL František, PhDr.
PROCHÁZKA Karel, Ing.
SOVOVÁ Helena, Ing., CSc. ŠMEJDA František
VACEK Lubomír, Ing., CSc.
ZEMAN Stan., RSDr., CSc.
BRNO – klouzavý mandát:
BORECKÝ Dan.,RNDr.,CSc.
ŠTOFANOVÁ Anna, PaedDr.
NOVĚ ZVOLENÁ KONTROLNÍ KOMISE KSV
BALADA Josef
BARTIČKA Richard
BROŽ Milan, Ing., CSc.
FRÁZOVÁ Vlastimila
TOMEŠ Václav, Ing.
NOVÉ VEDENÍ KLUBU
zvolil výbor na zasedání 25. 3. 2015 ve složení:
Předseda:
Jiří BOHÁČEK,
Místopředsedové:
Stanislav ZEMAN,
Václav EXNER,
Jan MRÁZ,
Hospodář:
Iva JOZÍFKOVÁ
Kontrolní komise
zvolila svým
předsedou
Václava TOMEŠE
Nový předseda Klubu společenských věd
Mgr. Jiří BOHÁČEK, Dr. (1969)
VÝSLEDKY ANKETY „CO BUDE ZA ROK 2014?“
Výsledky sedmnáctého ročníku oblíbené ankety byly
vyhlášeny na výročním shromáždění Klubu. Vítězem se
stal Rudolf ROUB, na druhém místě se umístili Josef
ČERNÝ a Ing. František CHUDO.
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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