
 

 

 

Dovolujeme si Vás pozvat na akce, 

které pořádá 

    MMaassaarryykkoovvaa  ddeemmookkrraattiicckkáá  

                                aakkaaddeemmiiee,  

                                                        kklluubb  BBrrnnoo    

 

                    vv  zzáářříí  aažž  pprroossiinnccii  22001188  
 

Přednášky s diskusí se konají, až na výjimky, 

v úterý  od 17 do 19 hodin  

v datech uvedených v tomto kalendáři v budově  

Pozemstav 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 
 

 



25. 9. 2018 se uskuteční přednáška 

 

  Proč prognostici vadili tehdy i poté  

O NELEHKÝCH OSUDECH PROGNOSTICKÉHO ÚSTAVU 

ČSAV 
 
 

Dva, tehdy mladí, pracovníci Prognostického ústavu nás seznámí se 

situací jeho vzniku, historií, organizační strukturou, politickými i 

odbornými vazbami na okolí. Přiblíží nám jeho pracovní výstupy i 

dobovou atmosférou před a po sametové revoluci, která nakonec vedla 

k jeho zrušení. Uvedou nás do mezinárodní situace, za které se 

prognostika rozvíjela u nás a v zahraničí, co se od ní očekávalo a co 

mohla reálně splnit. Vymezí svou představu o úloze prognostiky 

v dnešní době. 

Přiblížením reálné situace v Prognostickém ústavu se pokusí rozptýlit 

obecně rozšířené konspirativní teorie spojované s úlohou ústavu a jeho 

protagonistů v sametové revoluci a v době po ní. 

 

Ing. Jiří Dolejš, ekonom, poslanec PČR a místopředseda 

stínové vlády KSČM pro hospodářskou politiku 

PhDr. Jiří Malínský, historik, předseda Ústřední historické 

komise ČSSD a předseda Správní rady Vzdělávacího Centra a 

Knihovny Miloslava Ransdorfa, Praha 

 
 
 
 
 
 
 

 

9. 10. 2018 se uskuteční beseda z cyklu o brněnské architektuře   
  

5. Slavný brněnský rodák Adolf Loos  
 
 

Mezi významné brněnské rodáky patří bezpochyby jeden ze 

zakladatelů moderní evropské architektury - architekt, designér a 

teoretik architektury Adolf Loos. Již jeho otec stejného jména, známý 



sochař a kameník, který vlastnil kamenickou dílnu na místě 

současného hotelu Continental, se zapsal do kulturních dějin města 

četnými realizacemi náhrobků nejen na brněnské "Centrálce", ale i 

sochařkou a štukovou výzdobou mnohých reprezentativních budov na 

okružní třídě. Adolf Loos ml. v moravské metropoli bohužel mnoho 

realizací nezanechal. Je autorem interiéru jídelny Bauerova zámečku 

na území současného výstaviště, úpravy interiéru a přístavby tzv. 

Heroldova domu na Jiráskově ulici a některých nerealizovaných 

návrhů. Jeho stopy nacházíme i v nedalekém okolí moravské 

metropole. Jeho dílem je vila Viktora Bauera v Hrušovanech a s 

největší pravděpodobností i projekt celého továrního komplexu 

tamtéž. 
 

Mgr. Jana Mlatečková, historička umění, Brno  

 

  

 

23. 10. 2018 se uskuteční beseda  

 

       Výzvy globalizovaného světa a politologie 

 

Z pohledu světových kongresů politických věd. Brisbane, 23.-28. 

7. 2018 

 

Svět se v posledních desetiletích velice proměnil, tyto proměny politické vědy 

pečlivě reflektují. Když došlo k rozpadu Sovětského svazu, sovětského bloku, 

socialismu sovětského typu, byly společenské vědy, zejména politologie, 

kritizovány za neschopnost tento vývoj lépe předvídat. Hlavním rysem byl 

intenzivní výzkum systémových transformací k demokracii, pozornost byla 

věnována mj. místu občanské společnosti. Po méně než dvou desetiletích od 

pádu reálného socialismu v Evropě se v řadě států střední a jihovýchodní Evropy 

začaly rýsovat sklony k autoritativnější politice, zvýšení vlivu nacionalismu, což 

potvrzovalo teze Samuela Huntingtona, že po čtvrté vlně demokratizace 

nastoupí opět jistý odliv, který přinese nástup autoritativních tendencí. Znovu 

jsme konfrontováni s dalšími tezemi S. Huntingtona, které prognózují střet 

civilizací. 

Mezitím je stále více svět konfrontován s rostoucími proudy migrace ze zemí 

třetího světa do průmyslově vyspělých států, jak z afrických a asijských zemí do 



Evropy, tak i zemí střední a jižní Ameriky do severu kontinentu. S tím do 

značné míry souvisí i nástup náboženských radikálních hnutí. Dochází 

k prudkému mocenskému vzestupu kontinentální Číny. Lidstvo je také 

konfrontováno s nástupem kybernetické revoluce, kdy se již blíží prahu vzniku 

umělé inteligence.  

Nyní stojíme před možná ještě většími výzvami. Jsme schopni anticipovat, 

k jakému vývoji dojde v nejbližších letech? 

Pokusíme se odpovědět prostřednictvím shrnutí posunů výzkumu v oboru 

politické vědy v posledních desetiletích, prostřednictvím klíčových témat, jejich 

formulace pro jednotlivé světové kongresy Mezinárodní asociace politických 

věd. 

 

PhDr. Emil Voráček, DrSc., vš. učitel a pracovník 

Historické ho ústavu Akademie věd ČR v Praze, 
  

 

 

 

13. 11. 2018 se uskuteční beseda  
 

 Ludvík Svoboda a jeho odkaz dnešní době 

 
        

Osobnost prezidenta generála Svobody je v současné době velice 

aktuální. Bezpečnostní situace v Evropě se výrazně zhoršuje a my si 

musíme připomínat osobnosti jako je Ludvík Svoboda, který se 

aktivně zúčastnil prvního i druhého odboje. Vlastenecký odkaz 

legionářů si musíme připomínat v souvislosti stého výročí 

Československa a boje u Zborova a Bachmače. Jsou součástí naší 

legionářské tradice, stejně jako slavná sibiřská anabáze. Druhý odboj 

na východě navázal na naše legionáře a významně pod velením 

Ludvíka Svobody přispěl k osvobození naší vlasti z nacistické 

okupace.  

 mjr.ve výsl. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., specialista 

na vojenské dějiny 



 

 

27. 11. 2018 se uskuteční beseda  
 

Masarykova složitá cesta k založení    

demokratické Československé republiky  

r. 1918 
 

 

Ve svém exilovém úsilí o přeorganizování střední Evropy do 

svobodných demokratických států Masaryk vycházel z řady 

skutečností, z nichž nereformovatelnost habsburské říše byla 

nejzřejmější a potřeba nerovnoprávných menších slovanských národů 

říše po samostatnosti nejnaléhavější. Nejtěžším úkolem bylo 

přesvědčit západní politiky, zejména presidenta USA W. Wilsona, že 

idea Nové Evropy je legitimní a realistická. V případě ideje 

demokratického Československa Masaryk zapůsobil jak silou 

exilového úsilí, tak silou domácího odboje. 

  

M.A. Marie L. Neudorflová, Ph.D.,publicistka, emeritní 

historička Masarykova  ústavu v Praze  a  členka Masarykovy společ-

nosti v Praze, 
      

 

 

 

11. 12. 2018 se uskuteční beseda z cyklu o brněnské architektuře 
  

6. Brno v letech 1919 – 1928  

 

Po válce se Brno ocitá ve složité situaci. Jedním ze zásadních 

problémů města je velký nárůst obyvatelstva díky připojení 

předměstských obcí v roce 1919 a vzniku tzv. Velkého Brna. Je třeba 

vybudovat nové komunikace, budovy pro instituce, ale také řešit 

otázku bydlení. Vzniká obor architektury na ČVTŠ v Brně i silný 



stavební úřad města pod vedením prvního českého městského 

architekta Jindřicha Kumpošta. Mladí a nadaní architekti se objevují i 

na úrovni zemské správy. Je potřeba hledat novou podobu rodinného i 

nájemního domu, a na tomto procesu se podílí jak Jindřich Kumpošt, 

tak i jím do Brna přizvaný Bohuslav Fuchs, Josef Polášek, Jaroslav 

Grunt, Oskar Poříska, Ernst Wiesner a mnoho dalších. 

Nejvýznamnější kulturní akcí v Brně roku 1928 se stává Výstava 

soudobé kultury uskutečněná k desátému výročí založení 

samostatného Československa. Při této příležitosti byl postaven jeden 

z největších a nejkrásnějších výstavních areálů v Evropě, který přes 

mnohé peripetie svému účelu slouží dodnes. Akci doprovázela 

výstavba kolonie Nový dům v Brně – Žabovřeskách. 

Mgr. Jana Mlatečková, historička umění, Brno 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


