
 
 

Dovolujeme si Vás pozvat na akce, 

které pořádá 

    MMaassaarryykkoovvaa  ddeemmookkrraattiicckkáá  

                                aakkaaddeemmiiee,  

                                                        kklluubb  BBrrnnoo    

 

                    vv  dduubbnnuu  aažž  ččeerrvvnnuu  22001199  
 

 

 

Přednášky s diskusí se konají, až na výjimky, 

v úterý  od 17 do 19 hodin  
 

v datech uvedených v tomto kalendáři v budově 

Pozemstavu Brno, Masarykova 31, v zasedací místnosti 

ve 2. patře (na konci chodby). 

 

 

 

Srdečně Vás a Vaše přátele zvou pořadatelé 
 

 

Změna programu vyhrazena 
www.masarykovaakademie.cz 

 



9. 4. 2019 se uskuteční výklad s besedou 

  

Ukrajina – známá i neznámá 
 

 

 

Pozvání na besedu přijal osobně vedoucí Konzulátu Ukrajiny v Brně.  

Ačkoliv se situace na Ukrajině možná dostala v posledních měsících do 

stínu konfliktu v Sýrii, brexitu, nadcházejících voleb do EP atd., jedná se i 

nadále o kritické místo střetu Západu s Ruskem. Požádali jsme pana 

konzula o obeznámení se současným stavem politické, ekonomické a 

vojenské situace na Ukrajině i s jeho názorem, jak by se mohla tato situace 

v nadcházejících měsících vyvíjet. Jistě se zmíní o prezidentských volbách, 

stavu plnění minských dohod, o možné perspektivě vývoje vztahů s Ruskou 

federací, ale i např. o životní situaci běžných občanů atd. 
 

Ivan Kholostenko, konzul, vedoucí Konzulátu Ukrajiny v Brně 

 

 

 

23. 4. 2019 se uskuteční přednáška s besedou  
  

„Bylo, nebylo, ale spíš bylo…“ 

 
 

V roce 1995 založil Koordinační centrum prevence kriminality, ve kterém 

setrval až do roku 2018.  Ze svých bohatých zkušeností se v přednášce 

zaměří na to, jaké byly největší úspěchy i prohry v oblasti prevence 

kriminality za uplynulé čtvrtstoletí, na kolik nás to přišlo, co se podařilo 

vybudovat, co zůstalo jen zbožným přáním a co nás čeká do budoucna. 

Také rozebere tématiku korupce, a to poněkud netradičním způsobem, 

abychom pochopili, proč je to téma, které se periodicky vrací a pak zase 

mizí ve vzduchoprázdnu. 

PhDr. Stanislav Jabůrek, člen sekce sociální patologie České 

sociologické společnosti, člen České kriminologické společnosti. 



 

14. 5. 2019 se uskuteční přednáška na téma 
  

 
Politika a náboženský radikalismus 

 
 

Náboženský radikalismus a fundamentalismus je na vzestupu přibližně od 

60. let minulého století a je zřetelný jak ve všech velkých náboženstvích, 

tedy v islámu, judaismu a křesťanství, ale dnes jej lze vystopovat i 

v hinduismu, buddhismu a sikhismu.  

O souvislostech tohoto jevu se více dozvíte od lektora, který se danou 

problematikou dlouhodobě zabývá.  

 

JUDr., PhDr. Marek Čejka, PhD., vědeckovýzkumný pracovník 

 

 
  

28. 5. 2019 se uskuteční přenáška 

 

Úvod do teorie bezpečnosti 
 

Současná lidská civilizace nepřekonala důsledky válek 20. století a ke 

starým hrozbám a rizikům se přidávají rizika a hrozby nové. Bezpečnost se 

stává klíčovým faktorem života člověka a všech společností. Autor 

publikace Úvod do teorie bezpečnosti, o níž bude na přednášce hovořit, 

přistupuje k problematice bezpečnosti nekonvenčně jako k abstraktní 

kategorii, která je atributem každé entity ve vesmíru i vesmíru  jako 

takového. Autor systematizuje kategorii bezpečnost, provádí její 

typologizaci a konkretizaci a ilustruje ji na jednotlivých příkladech. Zabývá 

se především sociální bezpečností a sleduje vývoj elit pro život a 

bezpečnost člověka, společnosti a civilizace. 

Doc. PhDr. Petr Sak, CSc. vědecký a pedagogický pracovník, 



11. 6. 2019 se uskuteční přednáška s besedou 

 

Aktuální situace v EU 

 

Kam směřuje Evropská unie a jak ji změnil brexit? Vládnou Evropě 

byrokrati? Jak skutečně funguje Evropský parlament a další evropské 

instituce. 

Ing., Bc. Zuzana Brzobohatá, členka Evropského hospodářského a 

ekonomického výboru, skupina III 

 

25.6.2O19  se uskuteční přednáška 

NATO – poslání, hlavní funkce 

Zkušenosti z působení v centrále NATO 

 

Lektor je poradcem stálého zastoupení ČR při NATO – zdroje a 

vyzbrojování. Je zástupcem ředitele Centra bezpečnostních a voj. 

strategických studií Univerzity obrany v Brně.  

V přednášce se zaměří na stručné objasnění poslání a hlavní funkce NATO, 

zkušenosti z působení v centrále NATO v oblasti řízení zdrojů, zhodnocení 

působení ČR v NATO a význam této organizace pro bezpečnost státu. 

Aktuální směřování Aliance, iniciativy realizované po roce 2014 

v souvislosti s anexí Krymu (závěry ze summitů NATO ve Walesu, 

Varšavě a Bruselu). Důsledky pro obrannou politiku a výstavbu obrany ČR. 

Ing. Josef Procházka, vědecký pracovník. Zabývá se strategickými 

studiemi pro potřeby obrany státu.  


