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Úvodní slovo předsedy MDA

Vážené přítelkyně, 
vážení přátelé, 

přestože byl pro nás všechny rok 2017 dlouhý a mimořádně ob  žný, Masarykova demokra  cká 
akademie v něm zaznamenala výrazný úspěch. Po téměř roční debatě jsme se rozhodli změnit 
stanovy tak, abychom vyhověli požadavkům, které zákon o sdružování v poli  ckých stranách 
klade na poli  cké ins  tuty. Během druhé poloviny roku i Česká strana sociálně demokra  cká 
rozhodla, že nás určí jako svůj poli  cký ins  tut. Chci poděkovat všem, kdo tuto změnu při-
pravovali a všem, kdo ji na zasedání našeho shromáždění delegátů v září 2017 svým hlasem 
podpořili. 

Získat si schopnos   a renomé, jaké dnes má třeba naše partnerská Friedrich-Ebert-S   ung, 
nutně ještě řadu let potrvá. S rozhodnu  m stát se poli  ckým ins  tutem ale přicházejí nové 
úkoly i nová odpovědnost.

Status poli  ckého ins  tutu nám umožní silněji rozvíjet veřejnou debatu z pozic sociální de-
mokracie a vnášet do ní tolik potřebné nové impulzy a témata. Budeme se znovu intenzivně 
věnovat vzdělávání. Budeme vydávat nové publikace. A v neposlední řadě budeme hledat nové 
cesty a způsoby, jak v české společnos   šířit a formulovat sociálně demokra  cké myšlenky, kte-
ré jsou trvale platné. 

Díky vám všem v regionálních klubech, díky naší kanceláři a díky našim spolupracovníkům 
jsme zvládli řadu projektů. Akademií sociální demokracie prošly za osm let jejího trvání téměř 
dvě stovky mladých poli  ků, odborářů, lidí z neziskových organizací i z médií. Někteří z nich se 
stali v České i ve Slovenské republice poslanci, vysokými státními úředníky nebo získané schop-
nos   využili v komunální poli  ce a práci v občanské společnos  . Kurzů Moderní město nebo Di-
gitalizace práce se právě nyní účastní několik desítek lidí z odborů, médií i široké sítě organizací 
úžeji či volněji spolupracujících se sociální demokracií.

V roce 2017 jsme znovu začali vydávat  štěné publikace k dějinám sociální demokracie i k ak-
tuálním otázkám české a evropské poli  ky, které nabízíme nejen sociální demokracii jako stra-
ně, ale i studentům, školám a akademickým pracoviš  m jako příspěvek k debatě o změnách 
v dnešní společnos  . 

Zázemí poli  ckého ins  tutu nám umožní další profesionalizaci naší práce i intenzivnější práci 
s lidmi v širokém okruhu sociálně demokra  ckého hnu  .

Renomé MDA ovšem zdaleka nezávisí jen na práci naší kanceláře. Je zcela nezbytné, abychom 
i nadále pořádali akce v celé České republice, přinejmenším všude tam, kde dnes působí naše 
regionální kluby. Ty jsou něčím, čím se jiné podobné organizace chlubit nemohou. A budu v ro-
ce 2018 a v dalších letech důrazně prosazovat, aby čelní představitelé MDA byli i lídry veřejné 
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debaty v českém prostředí a zástupci postojů české levice v mezinárodní debatě. To je to  ž jeden 
z klíčových úkolů, který Masarykova demokra  cká akademie jako poli  cký ins  tut musí bezpod-
mínečně plnit. 

PhDr. Lubomír Zaorálek,
předseda MDA 
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Úvodní slovo ředitele MDA

Vážené přítelkyně, 
vážení přátelé, 

práce Masarykovy demokra  cké akademie by se neobešla nejen bez našich členů a zaměstnan-
ců, ale ani bez našich partnerů. V úvodu výroční zprávy coby dokumentu, který zachycuje naši 
činnos   v uplynulém roce, se právě našim partnerům sluší poděkovat a pokusit se ukázat, ve 
které čás   našich ak  vit se jejich práce odrazila. 

Na prvním místě mezi našimi partnery je již řadu let pražská kancelář Friedrich-Ebert-S   ung 
(FES) v čele se svou ředitelkou paní Anne Seyff erth. Společně jsme v roce 2017 zorganizovali 
nejen osmý ročník Akademie sociální demokracie, ale i sérii kulatých stolů k populismu, který 
zahrnul jak Silvia Berlusconiho, tak Svobodnou stranu Rakouska nebo Alterna  vu pro Německo. 
Po mém soudu šlo o vysoce aktuální příspěvek sociálně demokra  ckých think-tanků k debatě 
o populismu a roli populis  ckých stran v české poli  ce. 

Díky spolupráci s FES mohli zástupci MDA v roce 2017 navš  vit berlínskou a saskou kancelář FES 
a sbírat zkušenos   a inspiraci pro práci naší MDA ve chvíli, kdy se sama stane poli  ckým ins  tutem. 

Naším významným partnerem v projektu Akademie sociální demokracie je bra  slavský Ins  -
tut ASA, díky kterému si můžeme předávat své poznatky se slovenskou poli  ckou reprezentací 
a slovenskou veřejnos  . 

V českém prostředí je naším partnerem Ekumenická akademie, organizace, která se sama vě-
nuje především rozvojové spolupráci a vzdělávání, ale pro nás byla partnerem třeba při orga-
nizaci Pražské konference o sociální Evropě (PSEC), tedy fóra, na kterém chceme, aby se i do 
budoucna scházeli češ   a zahraniční hosté k debatě o evropské sociální poli  ce.

Mezinárodní spolupráce je důležitou součás   práce české akademické, intelektuální i poli  cké 
sféry také proto, aby naši partneři ze starých členských států Evropské unie měli vždy přístup k ak-
tuálním postojům a argumentům z naší domácí veřejné debaty. Jen tak budeme moci rozvíjet me-
zinárodní spolupráci tak, jako to bylo samozřejmé v počátcích sociálně demokra  ckého hnu  . 

Co se nám v posledním období daří a je třeba to při skromných silách naší organizace ocenit, 
je spolupráce s akademickými ins  tucemi. Nejenže jsme s kolegy z Ústavu pro soudobé dějiny 
AV ČR pracovali na druhém vydání katalogu Za svobodu, spravedlnost a solidaritu, ale společně 
jsme začali chystat i vydání výboru z textu polského poli  ckého fi losofa a poli  ka Jacka Kuroně. 
Ten jako disident i popřevratový poli  k, ale i jako poli  cký fi losof a esejista patří mezi nejznáměj-
ší polské intelektuály v zahraničí, do češ  ny ale z jeho prací nebylo přeloženo téměř nic. 

A při tom naše spolupráce nekončí. Společně s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR jsme 
uspořádali velmi úspěšnou konferenci k 80. výročí úmr   TGM a chystáme na rok 2018 vydání 
sborníku z této konference. 
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Společně s Ústavem informačních studií a knihovnictví Filozofi cké fakulty Univerzity Karlovy 
jsme významně pokročili v práci na zpřístupnění knižního fondu MDA veřejnos  . Těmito ak  -
vitami posilujeme vazby na akademické ins  tuce, což je nezbytnou součás   práce poli  ckého 
ins  tutu. 

Z našich partnerů ještě nechci zapomenout na Nadaci pro evropská progresivní studia (FEPS). 
Proza  m pla  , že více než zdrojem prostředků na činnost je pro nás místem, kde se můžeme 
setkávat s organizacemi typu MDA, které působí v dalších evropských zemích od Portugalska po 
Estonsko. 

Tradičně pak, nejen na úrovni MDA i některých klubů udržujeme kontakty s dalšími organizace-
mi nejen sociálně demokra  cké orientace, zejména s Mladými sociálními demokraty, Klubem se-
niorů ČSSD a sociálně demokra  ckým ekologickým spolkem Zvonečník, Evropským hnu  m v ČR 
nebo s Hnu  m Duha. Novým partnerem se nám v případě kurzu Moderní město stala olomouc-
ká o. p. s. Civipolis. 

Masarykovu demokra  ckou akademii čeká se statutem poli  ckého ins  tutu řada nových úko-
lů, naše činnost se významně rozšíří. Je třeba, abychom si osvojili novou podobu práce a stali se 
mezi poli  ckými ins  tuty co nejrychleji  m, kterému se ostatní budou ch  t podobat. 

PhDr. Vladimír Špidla, 
ředitel MDA 
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Informace o struktuře, členské základně 
a práci orgánů MDA

Úvodní informace
Masarykova demokra  cká akademie působila v roce 2017 na centrální úrovni a také ve 13 regio-
nálně určených pobočných spolcích / klubech. Veřejné ak  vity v podobě přednášek, příp. akcí 
pro vlastní členy byly organizovány zejména v Praze a Praze 5, Brně, Karviné, Třebíči, Olomouci, 
Bruselu a Zlíně. Ocenit je ale třeba i činnost klubů MDA v Kroměříži, Jihlavě, Pardubicích, Plzni 
a Žďáru nad Sázavou. Ke dni 31. prosince 2017 měla MDA 230 členek a členů.

Během roku 2017 došlo ke změně stanov Masarykovy demokra  cké akademie, z. s. Na základě 
téměř roční debaty o ní rozhodlo shromáždění delegátů v září 2017. Podnětem ke změně byla 
snaha vyhovět pravidlům schválené novely zákona o sdružování v poli  ckých stranách a z hledis-
ka vnitřních předpisů umožnit, aby Česká strana sociálně demokra  cká (ČSSD) mohla určit MDA 
za svůj poli  cký ins  tut ve smyslu zákona. 

Za přípravu nových stanov MDA odpovídala stanovová komise představenstva MDA vedená 
př. Zdeňkem Trojanem ve spolupráci s kanceláří MDA. Se změnou stanov došlo také na změnu 
pojmenování některých složek MDA. Od září 2017 se tak z předsedů pobočných spolků stali nově 
koordinátoři klubů MDA. Nejvyšším orgánem MDA se místo dosavadního shromáždění delegátů 
nově stala členská schůze. 

Práce orgánů MDA
Shromáždění delegátů MDA proběhlo v sobotu 22. dubna a v sobotu 16. září 2017 ve Steine-

rově sále pražského Lidového domu. Během druhého dne jednání byla schválena nová podoba 
stanov MDA. Ve stejný den pak představenstvo schválilo také řád činnos   klubů MDA, které pře-
vážně mají zajišťovat spolkovou, propagační a zájmovou činnost v regionech. 

Během roku 2017 proběhlo šest jednání 
představenstva MDA, a to ve dnech 20. ledna, 
22. dubna, 9. června, 16. září, 6. října a 1. pro-
since 2017. Představenstvo MDA se v rámci 
svých kompetencí věnovalo průběžnému ří-
zení organizace s důrazem na přípravu textu 
nových stanov MDA a řádu činnos   klubů. 

Tématu přípravy nových stanov MDA se dne 
16. června 2017 věnovalo samostatné jedná-
ní rady pobočných spolků. Stanovová komise 
samostatně zasedala ještě 21. července a 11. 
srpna 2017. 

V roce 2017 proběhlo 6 zasedání představenstva MDA. 

Věnovala se především přípravě nových stanov MDA 

a řádu činnos   klubů.
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Během podzimu a zimy 2017 pak pracovní skupina složená ze členů představenstva MDA 
(J. Chmelíček, M. Jašurek, L. Jelínek, O. Novotný) společně s kanceláří MDA připravovala nové 
strategické materiály MDA: Hlavní směry činnos   a cíle na roky 2018–2022 a Plán činnos   na rok 
2018. Na jednáních pracovní skupiny (17. a 31. října, 7., 15. a 27. listopadu, 5., 12. a 20. prosince 
2017) byl i za účas   předsedy MDA L. Zaorálka diskutován také obecný rámec rozpočtu MDA na 
rok 2018 a bodový plán činnos  . 

Ústřední revizní komise / revizní komise MDA zasedala zpravidla před jednáním představen-
stva MDA a věnovala se především na kontrole fi nančních záležitos   MDA. Členky a členové 
revizní komise se též účastnili přípravy nových stanov.

Poradní sbor MDA na svém jednání dne 21. dubna 2017 diskutoval o aktuální poli  cké situaci. 
Příspěvek o voličské podpoře sociální demokracie přednesl politolog Pavel Šaradín, hosty jedná-
ní byli zástupci spolku Idealisté.cz Anna Dumont a Radim Hejduk. 

Kancelář MDA
Činnost kanceláře MDA, pokud jde o řídící a organizační práci, zajišťovali během roku 2017 ře-
ditel Vladimír Špidla a tajemník / zástupce ředitele Patrik Eichler. Administra  vu a průběžnou 
účetní agendu včetně komunikace se členskou základnou a kluby MDA a přípravu vzdělávacího 
programu Moderní město zajišťovala Alžběta Kálalová. Organizaci veřejných ak  vit MDA, zejmé-
na konferencí a přednášek, publikační činnos  , prezentaci MDA na sociálních sí  ch nebo přípra-
vě newsle  eru MDA se věnoval Daniel Ort. 

Na zajištění jednotlivých akcí se během ro-
ku 2017 podíleli také kolegové Adam Dvořák 
(březen až prosinec), Robin Erben (září až pro-
sinec) a Dominik Müller (březen až červen). 
Externě využívala kancelář MDA služby grafi -
ků, sazečů, překladatelů nebo  skáren. 

Na evidenci knihovního fondu a údržbě kni-
hovního so  waru se podíleli David Hrbek 
a Karolína Melichová. 

Na jaře roku 2017 proběhla spolupráce 
s Ústavem informačních studií a knihov-
nictví Filozofi cké fakulty Univerzity Karlovy 
domluvená koncem předcházejícího roku. 
Od 1. března docházeli do kanceláře MDA studen   knihovnictví, kteří se v rámci svého seminá-
ře podíleli na evidenci knižního fondu MDA. Díky této spolupráci má dnes MDA také k disposici 
vlastní knihovní a evidenční so  ware. MDA tak pokračuje v dlouhodobé práci na zpřístupnění 
knih a dokumentů uložených v MDA badatelské veřejnos  . 

MDA se daří oslovovat nové publikum a zvyšo-
vat tak dosah svých ak  vit ve veřejném prosto-
ru. Foto z debaty Sociální a emancipační role 
církví v klubu Zázemí.
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Kromě administra  vních činnos   zajišťovala kancelář MDA také organizaci jednotlivých akcí. Vý-
znamným a zjevným úspěchem je schopnost oslovovat při pořádání akcí nové publikum, což umož-
ňuje zvyšovat dosah ak  vit MDA ve veřejném prostoru. Příkladem je nejen konference k 80. výročí 
úmr   TGM uspořádaná ve spolupráci s Masarykovým ústavem AV ČR a ministerstvem zahraničních 
věcí, ale i konference Sociální a emancipační role církví a křesťanů uspořádaná společně s Ekume-
nickou akademií, kterou navš  vilo na osm desítek lidí z akademického a církevního prostředí a orga-
nizací věnujících se sociální práci. Možnost dialogu mezi poli  ckým a církevním prostředím ukázala 
mj. účast bývalého senátora za ČSSD a zakladatele její Křesťansko-sociální pla  ormy Karla Flosse. 

Zahraniční spolupráce
Masarykova demokra  cká akademie spolupracuje s partnery v zemích střední Evropy a s partnery 
působícími při evropských ins  tucích. Zejména bez spolupráce s pražskou kanceláří Friedrich- Ebert-
-S   ung a její ředitelkou paní Anne Seyff erth by se celá řada nejvýznamnějších akcí MDA vůbec 
nemohla odehrát. Díky spolupráci s bra  slav-
ským Ins  tutem ASA jsme realizovali česko-slo-
venskou Akademii sociální demokracie a mohli 
jsme představit průběh a výsledky programové 
práce v české sociální demokracii. V uplynulém 
roce jsme se začali intenzivněji účastnit jednání 
Nadace pro evropská progresivní studia (FEPS) 
a setkání s jejími členskými organizacemi. 

Tajemník / zástupce ředitele MDA Patrik Eich-
ler se zúčastnil setkání členských organizací FEPS 
23.–24. ledna 2017 a 20. listopadu 2017 a vo-
lebního valného shromáždění FEPS 28. června 
2017. Na volebním valném shromáždění byla 
i díky podpoře MDA zvolena prezidentkou FEPS 
portugalská europoslankyně Maria João Rodri gues. Od změny ve vedení FEPS jsme si jako MDA slibo-
vali změnu přístupu k členským organizacím FEPS v nových členských státech EU. Pozi  vním krokem 
v tomto směru byla v listopadu ohlášená změna rozpočtových pravidel FEPS, která by měla MDA 
umožnit v následujícím období využívat fi nanční prostředky FEPS také na ak  vity v České republice. 
Listopadového jednání o rozpočtových pravidlech se účastnil také člen P MDA Miroslav Jašurek. 

Ve středu 26. dubna 2017 proběhla pod hlavičkou MDA pracovní cesta V. Špidly, P. Eichlera 
a ekonoma J. Bi  nera do Bra  slavy. Cílem cesty byla konzultace se slovenskými partnery na té-
mata digitalizace práce, sociální poli  ky a dokumentů spojených s přípravou zákona o sociálním 
bydlení i představení průběhu a aktuálních výsledků programové práce v české sociální demo-
kracii na debatě Klubu Nového slova. 

Jedním z nejvýznamnějších výstupů MDA byla 
mezinárodní konference Prague Social Europe 
Conference, která hos   přední evropské a čes-
ké odborníky.
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Ve dnech 10. a 11. května 2017 se uskutečnila ve spolupráci s pražskou kanceláří Friedrich-
Ebert-S   ung studijní cesta do berlínské centrály FES za účas   P. Eichlera, R. Bartoška (MDA 
Brno) a M. Jašurka (P MDA), na kterou navázala dne 9. srpna 2017 studijní cesta do saské kan-
celáře FES v Drážďanech a do vzdělávací organizace saské SPD Herbert-Wehner-Bildungswerk. 
Srpnové cesty se namísto R. Bartoška účastnil pracovník kanceláře MDA Daniel Ort. 

Dne 18. října 2017 proběhla schůzka zástupce ředitele MDA P. Eichlera a člena P MDA M. Ja-
šurka s panem Gillem Finchelsteinem, ředitelem francouzské Nadace Jeana Jaurèse. Tématem 
byla možná spolupráce na evropských projektech, mj. pokračování trojstranného dialogu mezi 
ČR, Francií a Německem na úrovni think-tanků. 

Vnější prezentace
Masarykova demokra  cká akademie patří mezi nejcitovanější české poli  cké think-tanky, pod 
naší hlavičkou vystupují zejména komentátoři Patrik Eichler a Lukáš Jelínek, a to nejen v České 
televizi a Českém rozhlase, ale i v deníku Právo nebo Deníku Referendum. Řada členů MDA 
publikuje v dvouměsíčníku Listy (mj. Heda 
Čepelová a Miroslav Jašurek) a v dalších mé-
diích a podílí se přímo i na publikační činnos   
MDA. Počet lidí, kteří vystupují veřejně jmé-
nem MDA, chceme rozšiřovat tak, aby rostla 
i naše možnost přinášet do veřejné debaty 
nová témata a naše pohledy na hlavní veřej-
ně diskutované otázky. 

Během roku 2017 jsme se věnovali zejmé-
na propagaci připravovaných akcí navenek. 
Cílem bylo získávat nové publikum pro naše 
akce, což se v řadě případů dařilo i díky to-
mu, že se naše semináře a přednášky věno-
valy i právě aktuálním tématům, jakým byly 
např. francouzské prezidentské volby nebo 
krize ve vztazích mezi Katalánskem a Španěl-
skem. 

MDA se ve dnech 10. a 11. března 2017 
s prezentačním stánkem účastnila jednání 
brněnského 39. sjezdu ČSSD. K disposici byly 
jak publikace k prodeji a informace o činnos   
a nabídce vzdělávacích ak  vit MDA, tak popr-
vé oranžová kniha MDA Budoucnost práce. 

MDA patří mezi nejcitovanější české poli  cké 
think-tanky. Vystupují za ni především komen-
tátoři Patrik Eichler a Lukáš Jelínek.

Nové publikum jsme získávali díky posílené 
propagaci a diskusím k aktuálním tématům, ja-
ko např. situaci ve Španělsku.
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Kancelář MDA rozesílá v několikatýden-
ních intervalech newsle  er s pozvánkami na 
budoucí akce MDA a spřátelených organizací 
a stručnou informací o aktuálním dění v MDA. 

Audionahrávky z akcí MDA jsou zveřejňová-
ny na internetovém portálu mixcloud.com. 

Publikace, které MDA vydala, je možné najít 
na portálu issuu.com. 

MDA využívá ke své prezentaci profi lů na so-
ciálních sí  ch facebook a twi  er. 

Během závěru roku 2017 pokročila práce na 
nových webových stránkách MDA. 

Na brněnském 39. sjezdu jsme společně s Fried-
rich-Ebert-S   ung měli propagační stánek s pu-
blikacemi a informacemi o naší činnos  .
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Hospodaření

Základní informaci o hospodaření MDA za rok 2017 poskytuje přiložená zpráva auditora včetně 
výkazu zisku a ztráty.

Celkové výnosy hospodaření za rok 2017 činily 1 564 271,50 Kč. Hlavním zdrojem příjmů v roce 
2017 byl dar od České strany sociálně demokra  cké ve výši 1,275 milionu Kč. Další příjmy pro 
MDA představovalo kurzovné, příjmy z prodeje publikací nebo příjmy z členských příspěvků. 

Náklady na zaměstnance včetně krátkodobých smluv a DPP v roce 2017 činily 459 485 Kč. 
V případě DPP se často jednalo o odměny přednášejícím v regionálních klubech MDA. 

Mezi pravidelné výdaje patří pronájem kanceláře v pražském Lidovém domě (Hybernská 
1033/7, Praha 1), který za rok 2017 činil 148 416 Kč a pronájem kanceláře v Brně (Masarykova 
427/31, Brno). V loňském roce činil nájem 65 520 Kč. 

Průběžně byly vydávány fi nanční prostředky také na další činnost MDA v regionech.
MDA používala v roce 2017 bankovní účet u Raiff eisenbank. Převod prostředků do roku 2018 

činil v případě bankovního účtu 691 993,08 Kč. V pokladnách bylo k disposici 69 933 Kč. 
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Informace o práci kanceláře MDA v jednotlivých sekcích

Sekce vzdělávání

Akademie sociální demokracie
Dne 1. února 2017 proběhlo výběrové říze-
ní na 12 účastníků a účastnic letošního cyklu 
ASD z České republiky. Slavnostní zahájení 
VII. ročníku ASD proběhlo v pražském Kaiser-
štejnském paláci za účas   zástupců MDA, In-
s  tutu ASA, Friedrich-Ebert-S   ung, odboro-
vých organizací a českých a slovenských hostů 
v pátek 24. února 2017. 

ASD v roce 2017: 
 I. setkání: 24.–26. února 2017 v Praze 

a Roztokách u Prahy na téma dějin a progra-
ma  ky sociální demokracie a teorie sociální-
ho státu (M. Polášek, O. Novotný ad.), 
 II. setkání: 31. března–2. dubna 2017 

v Bra  slavě na téma sociální demokracie a fi -
nancování sociálního státu (R. Fico, D. Gerbery 
ad.), 
 III. setkání: 26.–28. května 2017 v Olo-

mouci na téma sociální demokracie a veřejné 
poli  ky – důchodová, zdravotnická, vzděláva-
cí poli  ka a poli  ka trhu práce (E. Hille brand, 
S. Štech, D. Žitníková), 
 IV. setkání: 23.–25. června 2017 v Košicích 

na téma sociální demokracie, komunální poli  ka a menšiny (R. Raši, M. Ftáčnik, M. Mušinka),
 V. setkání: 22.–24. září 2017 v Ostravě na téma odbory a občanská společnost (mj. L. Zaorá-

lek, J. Keller, J. Blahák),
 VI. setkání: 10.–12. listopadu 2017 ve Vídni na téma Evropská unie jako poli  cký a sociální 

projekt (Z. Brzobohatá, M. Polák, B. Schmögnerová, V. Špidla).

Ve dnech 24.–25. listopadu 2017 proběhlo v Bra  slavě první setkání Alumni ASD mj. za účas   
slovenského premiéra Roberta Fica, expředsedkyně vlády spolkové země Severní Porýní-Ves  ál-
sko Hannelore Kra   a předsedy MDA a ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka.

Na slavnostním zahájení ASD vystoupil vedle 
dalších hostů např. ministr zahraničních věcí ČR 
a předseda MDA Lubomír Zaorálek.

Na setkání Alumni ASD přijali pozvání např. Ro-
bert Fico, Hannelore Kra  , Lubomír Zaorálek 
nebo Jiří Dienstbier.
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Moderní město: Jak vytvořit dobré místo k životu
Vzdělávací program Moderní město probí-
hal od března do října 2017 formou šes   
sobotních seminářů ve Steinerově sále Lido-
vého domu v Praze. Kurz pravidelně navště-
vovalo 23 účastníků a účastnic. Odborným 
garantem byli architekt Jan Auerbach a ře-
ditel MDA Vladimír Špidla. V případě kurzu 
Moderní město účastníci hradí účastnický 
poplatek, který fi nancuje honoráře předná-
šejících a další potřebné náklady. Na závěr 
kurzu účastníci obdrželi osvědčení podepsa-
né odbornými garanty kurzu.

 4. března: Komunální poli  ka – základní východiska udržitelnos   a kvality života (V. Špidla, 
K. Maier, J. Šícha), 

 1. dubna: Dostupné a kvalitní bydlení (L. So-
kačová, M. Ftáčnik, D. Tichý), 

 6. května: Sídliště – příležitost a výzvy 
(K. Maier, M. Kohout, M. Hillebrandová), 

 3. června: Veřejná prostranství ve městech 
(R. Fingerová, M. Mo  lová, J. Auerbach), 

 2. září: Doprava ve městech a nové techno-
logie (V. Filler, V. Šindlerová, D. Bárta), 

 7. října: Územní plánování v ČR – postup 
pořizování a schvalování územně plánovací 
dokumentace (R. Janoušek, K. Maier). 

Druhý ročník vzdělávacího programu Moderní město začal na půdě Filozofi cké fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci ve spolupráci s Civipolis, o. p. s. v sobotu 9. prosince 2017 a bude pokra-
čovat do května 2018. 

M. Ftáčnik, exprimátor Bra  slavy, je jednou 
z mnoha odborných kapacit přednášejících na 
vzdělávacím kurzu Moderní město.  

Vzdělávací kurzy jsou nedílnou součás   agendy 
MDA. V uplynulém roce jsme úspěšně zakončili 
první ročník Moderního města. Nyní běží již jeho 
druhý ročník.
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Digitalizace práce: Dopady na zaměstnanost, pracovní právo a sociálně demokra  cké programy
V říjnu 2017 začal cyklus osmi večerních seminářů MDA a pražské kanceláře Friedrich-Ebert-S  f-
tung na témata digitalizace a budoucnos   práce. Semináře vede politoložka Kateřina Smejka-
lová. Do kurzu se přihlásilo 28 účastníků a účastnic. Semináře se budou konat do května 2018 
v pražském Lidovém domě. 

 10. října: Sociálně-demokra  cké hodnoty 
v éře digitalizace, 

 14. listopadu: Kvan  ta  vní důsledky digi-
talizace práce. I: Zaměstnanost, struktura 
trhu práce a reforma sociálních systémů 
v důsledku automa  zace práce,

 12. prosince: Kvan  ta  vní důsledky digita-
lizace práce II: Nepodmíněný základní pří-
jem jako levicová odpověď na automa  zaci 
práce?

Školení členů a kandidátů ČSSD pro volby 
do Poslanecké sněmovny PČR
Během července a srpna 2017 probíhala ško-
lení členů a kandidátů ČSSD před volbami do 
Poslanecké sněmovny PČR zaměřená na ve-
dení volební kampaně, její témata a komuni-
kace na sociálních sí  ch. Účastnili se zpravidla 
P. Eichler a K. Klobušický. 

Prezentace proběhly mj. v Jihlavě (3. srpna), 
Uherském Hradiš   (4. srpna), Plzni (5. srpna) 
nebo Liberci (24. srpna).

Před parlamentními volbami jsme objížděli Čes-
kou republiku se školním k mediálnímu vystupo-
vání. Jeden ze seminářů se na přání Mladých so-
ciálních demokratů odehrál ve Velkém Oseku. 

Na semináři k digitalizaci práce se pravidelně 
schází široká skupina lidí z nejrůznějších pro-
středí.
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Další aktivity

Ve dnech 19. ledna, 13. března a 3. květ-
na 2017 proběhla tři setkání semináře prof. 
P. Druláka nad texty soudobé levicové teorie. 

V pátek 2. června proběhl mediální trénink 
na semináři Mladých sociálních demokratů ve 
Velkém Oseku. Za MDA se účastnili P. Eichler 
a D. Ort. 

Ve dnech 6. až 8. června 2017 proběhla stu-
dijní cesta po evropských ins  tucích v Bruse-
lu. Dvacet pět účastníků zejména z řad členů 
a členek MDA a odborových organizací se zú-
častnilo programu zaměřeného na prezentaci 
Evropského parlamentu a dalších ins  tucí síd-
lících v Bruselu a diskusí nad tématy jako je evropský sociální pilíř či sociální dumping. Akce byla 
uspořádána ve spolupráci s kanceláří europoslance prof. Jana Kellera a pobočným spolkem MDA 
Brusel. 

Mediální trénink je častým obsahem našich 
školení. Samozřejmos   je i na Akademii sociál-
ní demokracie. Auten  ckou atmosféru dotváří 
i přítomnost kamer a další televizní techniky.
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Publikační činnost

Vydané publikace byly rozeslány vědeckým, krajským a okresním knihovnám. V elektronické ver-
zi byly publikace zveřejněny na webu MDA a rozeslány KVV a OVV ČSSD. Nově zřízen byl profi l 
MDA na webu Issuu, který je určen k webovému zveřejňování a čtení publikací on-line. 

V roce 2017 byly vydány následující publikace: 
R. Hejduk, K. Smejkalová, 
V. Špidla: Budoucnost práce. 
Oranžová kniha Masarykovy 
demokra  cké akademie, 
Praha 2017

Jan Galandauer: 
Volební lístek může změnit 
více než rozbíjení oken 
a házení kamenů: Sociální 
demokracie a boj 
za všeobecné volební  právo, 

Praha 2017

Kateřina Smejkalová: 
Digitální nádeníci hledají svá 
práva: Texty o společnos   
v časech systémové změny, 
Praha 2017 

Globalizace a evropská 
soudržnost: sborník 
z konference Prague Social 
Europe Conference 2017 = 
Globaliza  on and European 
cohesion: Proceedings from 
Prague Social Europe 
Conference 2017, Praha 2017 

Připravujeme k vydání: 
 Odkud přichází a kam jde sociální demokracie (Q1/2018) 

Reprint debaty o budoucnos   sociální demokracie z poloviny devadesátých let 20. stole   

 Za svobodu, spravedlnost a solidaritu. Dějiny sociální demokracie v českých 
zemích (Q1/2018)
Druhé vydání katalogu ke stejnojmenné výstavě

 Digitální pla  ormy: Zelená kniha spolkového ministerstva průmyslu a energe  ky (Q1/2018) 
Diskusní podklad o legisla  vní regulaci podnikání digitálních pla  orem a budoucnos   práce 

 Za svobodu a Co chtějí socialisté (Q2/2018) 
Edice programů sociální demokracie z konce třicátých let 20. stole   a druhé světové války 
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 Josef Ho  auer: Masaryk: Velký starý muž (Q2-Q3/2018)
Překlad traktátu prvorepublikového novináře o TGM a an  fašis  ckého manifestu sudetoně-
meckých sociálních demokratů

 Heda Čepelová, Miroslav Jašurek: Sociální demokracie hledá nové místo, 
příběh i tvář. Nizozemské volby 2017 (Q1/2018)
Poli  cký esej analyzující nizozemské parlamentní volby a osud a vyhlídky 
nizozemské sociální demokracie
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Seznam veřejných akcí 
uspořádaných kanceláří MDA a kluby MDA

Kancelář MDA

Odliv zisků – Odvrácená strana zahraničních inves  c, středa 7. února 2017, 
17.30 hod., Filozofi cká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (J. Bi  ner, 
P. Žáková, moderoval P. Eichler). Ve spolupráci s MDA Olomouc. 

Fiskální poli  ka a mul  plikační efekt – zhodnocení a vize pro ak  vní státní poli  ku, konfe-
rence o roli ak  vního státu a fi skální poli  ky, 15. února 2017, 10 hod., Parlament ČR (Sněmovní 
1), (V. Špidla, R. Böhnisch, J. Šulc, J. Koželouh, J. Jakl, J. Šteg, T. Tožička ad.). Konferenci uspořádal 
Zvonečník společně s MDA. 

České lesy: cesta k udržitelnému hospodaření, 29. března 2017, 17 hod., Steinerův sál Lidového 
domu. Uspořádal Zvonečník společně s MDA, vystupovali mj. J. Fanta, V. Ferkl, V. Podrázský ad.

Svoboda – snění a realita. Konference u příležitos   nedožitých 80. narozenin Jiřího Dienst-
biera st., středa 19. dubna 2017 v Senátu PČR. Vystoupili mj. Anna Šabatová, Pavel Rychetský, 
Petr Pithart a Oto Novotný. Moderace se ujal L. Jelínek a P. Eichler. Konferenci pořádala MDA 
společně se Senátem PČR a Radou pro mezinárodní vztahy. 

Prague Social Europe Conference (PSEC) – druhý ročník mezinárodní konfe-
rence, téma: Centrum a periferie, 27. a 28. dubna 2017 v sídle Ministerstva 
zahraničních věcí v pražském Černínském paláci. Akci zahájil premiér B. So-
botka, vystupovali mj. L. Andor, M. J. Rodrigues, M. Ftáčnik nebo J. Rychtaří-
ková. Konferenci připravila MDA společně s Ministerstvem zahraničních věcí, 
FES a Ekumenickou akademií. Více informací viz www.psec2017.cz. 

Silvio Berlusconi: vzestup populisty za krize poli  ckých stran, úterý 2. květ-
na 2017, 17 hod., prostory ČSOB Inspirace. Úvodní přednáška - M. Braun. 
Diskuse – V. Dvořáková, P. Eichler. Moderace D. Vašátková. Uspořádáno ve 
spolupráci s FES. 
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9,3 procent obyvatel ČR v exekuci: Dluhy české poli  ky, 18. května 2017, 
19 hod., Literární kavárna Řetězová (J. Dienstbier, L. Sokačová, P. Čižinský, 
R. Hábl, moderace P. Eichler). Uspořádáno ve spolupráci s Ekumenickou aka-
demií. 

Workshop Public History – Trendy a budoucnost, pondělí 29. května 2017, 16 hod., prostory 
ČSOB Inspirace. Výměna zkušenos   z jednotlivých projektů public history z ČR a zahraničí. Úvod-
ní vystoupení – E  a Grotrian. Moderace P. Eichler. Uspořádáno ve spolupráci s FES. 

Workshop Public History – Sociální demokracie, Německo a refl exe nacis  cké éry, 12. června 
2017, 15 hod., Ústav státu a práva AV ČR (K. Meyer, J. Šícha, moderace M. Spurný). Uspořádáno 
ve spolupráci s FES a Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR. 

Rizika pro demokracii v postkomunis  ckém prostoru EU, 15. června 2017, 17 hod., Steinerův 
sál Lidového domu (K. Vodička). 

Levice v evropských volbách, 20. června 2017, 18 hod., kavárna Souterrain. Jako hosté vy-
stoupili: Sára D. Vidímová (Francie), Heda Čepelová (Nizozemsko), Tanweer Ali (Velká Británie) 
a Jaroslav Šonka (Německo). Moderace Štěpán V. Drahokoupil. 

Letní ekologická akademie, 21.–22. červen-
ce 2017, budova FTVS UK, Divoká Šárka 
(V. Špidla, R. Böhnisch, D. Murphy, L. Klubuš-
ník, J. Jakl ad.). Konferenci uspořádal Zvoneč-
ník společně s FES a MDA. 

Ekonomický seminář s ekonomem Sebas  e-
nem Dullienem, 12. září 2017, 9 hod. Hosty 
byli: S. Dullien (HTW Berlin), T. Pavelka (ÚV 
ČR a VŠE) a ministr zahraničních věcí ČR Lubo-
mír Zaorálek. Akce byla uspořádána ve spolu-
práci s FES. 

Součás   naší práce jsou expertní semináře se 
zahraničními odborníky. (Zde ekonomický semi-
nář s S. Dullienem, L. Zaorálkem a T. Pavelkou.)
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Populismus pod Alpami: Inspirace pro českou poli  ku, 12. září 2017, 18 hod., 
Akademické konferenční centrum (K. Glösel, R. Buben, Z. Lizcová). Akci mo-
deroval T. Oellermann. Uspořádáno ve spolupráci s FES. 

Konference: Masaryk: Poli  k na evropské úrovni, konference k 80. výročí 
úmr   T. G. Masaryka, 26. září 2017, 9 hod., Toskánský palác (L. Velek, M. Rau-
chensteiner, L. Hladký, V. Doubek, D. Kováč, T. Oellermann, J. Štaif, S. Stein-
berg). 

Uzavřená společnost jako poli  cký cíl: Národovecké a populis  cké strany 
v dnešním Německu, 5. říjen 2017, 18 hod., Braunův dům (Ch. Demuth, 
B. Mouralová, A. Jurečková, moderace T. Oellermann).

Španělsko po katalánském „referendu“, 16. října 2017, 19 hod., Steinerův 
sál Lidového domu (P. Springerová). 

Konference: Dějiny přece jen velkým příběhem jsou, 2. listopadu 2017, Se-
nát PČR. Konference při příležitos   výročí nedožitých 90. narozenin Jaroslava 
Šabaty. Hosté: L. Zaorálek, A. Seyff erth, I. Bárek, G. Weisskirchen, D. Honig-
mann, J. Šícha, H. Čepelová, O. Novotný, J. Černý, A. Wagnerová, M. Znoj, 
O. Sehnalová. Pořadatel: MDA, FES a předseda Senátu PČR Milan Štěch. 

Jak opozice nabírala sílu – Evropský dialog k Chartě 77 a Pražské výzvě z roku 1985, 2. listo-
padu 2017, 19 hod., Goethe Ins  tut. Debata s Markusem Meckelem, Patrikem Eichlerem a Ada-
mem Krzemińskim. Moderace Jan Šícha. Navázání na konferenci k nedožitým 90. narozeninám 
J. Šabaty. Pořadatel: MDA, FES a Goethe Ins  tut. 

Patří uprchlíci do muzea?, 21. listopadu 2017, 18 hod., Náprstkovo muzeum asijských, afric-
kých a amerických kultur. Hosté: Simone Eick (ředitelka Auswandererhaus Bremerhaven), Blan-
ka Mouralová (politoložka), Michal Stehlík (historik) a Jitka Gelnarová (politoložka). Moderace 
T. Samek. Akci uspořádalo Mul  kulturní centrum Praha ve spolupráci s FES a MDA. Akce v rámci 
Lidové školy migrace 2017. 
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Konference: Sociální a emancipační role církví a křesťanů, 28. listopad 2017, 
13.30 hod., kavárna Zázemí. Hosté: Franz Segbers, Karel Floss, Petr Jandej-
sek, Hana Tonzarová, Johannes Krug ad. Akci uspořádala MDA a Ekumenická 
akademie. 

Invazní druhy a ochrana přírody, 28. listopad 2017, 17 hod., Steinerův sál Lidového domu. 
Akci uspořádal Zvonečník ve spolupráci s MDA, vystupovali mimo jiné T. Gröner, J. Šíma, L. Po-
cová. 

Představení knihy Karla Hrubého: „Mohlo to být horší“, 11. prosince 2017, 
18 hod., kavárna Academia naVáclavském nám. (hosté: P. Horák, J. Cuhra, 
J. Šlouf, moderace P. Eichler). Akce se uskutečnila ve spolupráci s Ústavem 
pro soudobé dějiny AV ČR.

Vánoční večírek MDA, 18. prosince 2017, 18 hod., Napa bar & gallery. Úvodní slovo: L. Zaorá-
lek, V. Špidla.

Praha

Budoucnost práce: představení Oranžové kni-
hy MDA, 4. dubna 2017, 18 hod., Steinerův 
sál Lidového domu (R. Hejduk, K. Smejkalová, 
V. Špidla). 

Francouzské volby: Kandidá  , kandidátky, předpovědi, očekávání, 20. dub-
na 2017, 18 hod. v Národní technické knihovně (S. D. Vidímová, P. Janyška, 
M. Pero   no, moderace M. Uhl). Pořádáno ve spolupráci s dvouměsíčníkem 
Listy. 

Budoucnost práce je jedním ze zásadních té-
mat, kterým se MDA věnuje.
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Procházka po památkách sociálně demokra  cké Prahy, 1. května 2017, 
11 hod. Tradiční prvomájová procházka s Mar  nem Poláškem.

Olomouc 
Mar  n Lecián – postrach Moravy, 31. ledna 2017, 17 hod., Radeckého sál Vlas  vědného mu-

zea Olomouc (P.  Urbášek).
Aktuální bezpečnostní hrozby, 13. března 2017, 17 hod., Filozofi cká fakulta Univerzity Palac-

kého (R. Váňa).
Debata se senátorem J. Dienstbierem na téma: lidská práva, legisla  va a evropský sociální 

pilíř, 13. června 2017, 17 hod., Filozofi cká fakulta Univerzity Palackého.

Zlín
Evropa na křižovatce: beseda s Lubomírem Zaorálkem, 27. března 2017, 15 hod., Kavárna 

Továrna.
Představení knihy Jak jsme se stali kolonií, 20. dubna 2017, sál na Univerzitě Tomáše Ba   ve 

Zlíně (I. Švihlíková).

Brusel
Debata o evropském supervolebním roce 2017, 10. února 2017, 18.30 hod. (J. Dienstbier, 

A. Schweitzer, M. Maij).

Karviná

Sálový fotbal MDA – FC MDA Karviná, 
9. února 2017, Základní škola Borovského. 

Zámecký bowling v moderním stylu, 
17. března 2017, zámeček Petrovice. 

Přednáška na téma „EET – elektronická evi-
dence tržeb“, 22. dubna 2017, 17 hod., Hote-
lový dům Darkov (E. Sikorová). 

Výčet ak  vit MDA se neobejde bez sportovních 
klání, samozřejmě v přátelském duchu.
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Smažení vaječiny, 31. května 2017, 17 hod., Hotelový dům Darkov.

Přednáška na téma „Vznik samostatného Československa 28. října 1918“, 28. září 2017, Spo-
lečenský dům Darkov (L. Kuznik). 

Společné on-line sledování výsledků parlamentních voleb, štáb MDA Karviná, 21. října 2017, 
Karola Śliwky 17, Karviná. 

Vánoční výlet do Krakova, 2. prosince 2017.

Brno
Akce se konají zpravidla v budově Pozemstavu, Masarykova 31, v zasedací místnos   KVV ČSSD 
Jihomoravského kraje. 

Historie a současnost brněnské stanice Českého rozhlasu, 14. února 2017 (J. Plocek). 

120 let Dělnické akademie, 28. února 2017, 17 hod. (J. Malínský). 

Levicové poli  cké proudy ve zmatcích dnešní doby, 14. března 2017, 17 hod. (M. Hauser). 

Ekologické priority a jejich naplňování, 21. března 2017, 17 hod. (J. Jakl).

Petrov – dominanta moderního města, 28. března 2017, 17 hod. (J. Mlatečková). 

Ekonomická demokracie versus ekonomic-
ký puč: experimenty v Jižní Americe, 11. dub-
na 2017, 17.30 hod. (M. Hrubec). 

Kalinovy dě  , 19. dubna 2017, 17 hod. 
(S. Motl). 

Vývoj moravského hnu   1989–2017, niko-
li výzvy, ale vize pro Evropu, 25. dubna 2017 
(J. Bílý).

V rámci akcí pořádáme i procházky s pozná-
váním sociálně demokra  cké historie. V Olo-
mouci účastníky Akademie sociální demokracie 
provázel historik a náměstek primátora Pavel 
Urbášek. 
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Nádraží v Brně a jeho poloha – tentokrát tvrdá, přesná a ověřitelná fakta, 3. května 2017, 17 
hod. (J. Sapák). 

Euroasijský pohled na geopoli  ku Ruska, 10. května 2017, 17 hod. (E. Voráček). 

Řecká tragédie, 16. května 2017, 17 hod. (I. Švihlíková, K. Tsivos, Z. Pavelka). 

Charlo  a Garrigue Masaryková – Američanka, která se stala českou vlastenkou, 23. května 
2017, 17 hod. (M. Neudorfl ová). 

Brněnská okružní třída a její tvůrci, 30. května 2017, 17 hod. (J. Mlatečková).

Univerzální základní příjem v současné 
krizi: volba anebo nevyhnutelnost?, 19. září 
2017, 17 hod. (O. Lánský). 

Perspek  vy české demokracie, 22. září 
2017, 18 hod., kavárna Praha, Brno. Debata 
s redaktory Deníku Referendum (Z. Vlasatá, 
J. Patočka). 

Pozdní historismus a secese v moravské 
metropoli, 26. září 2017, 17 hod. (J. Mlateč-
ková). 

Metody bádání v současné gene  ce, 10. října 2017, 17. hod. (P. Vařejka). 

Zápas o poli  ku a kulturu, 12. října 2017, 18 hod., kavárna Praha, Brno. Debata se současnou 
i bývalou redakcí dvouměsíčníku Listy (T. Tichák, P. Eichler, A. Šabatová, J. Novotný). 

Historická paměť strany jako problém a východisko / Dějiny ČSSD v datech, 17. října 2017, 
17 hod. (J. Malínský). 

Mediální konstrukce obrazu poli  ka, 19. října 2017, 18 hod., kavárna Praha, Brno. Debata 
s redaktorem deníku A2larm (P. Šplíchal). 

Co nám přinesly volby, 24. října 2017, 17 hod. (L. Jelínek). 

Díky spolupráci se Senátem PČR můžeme vý-
znamné akce pořádat i v prostorách horní ko-
mory parlamentu. Jednou z takových akcí byla 
konference k nedožitým 90. narozeninám poli-
 ka a poli  ckého fi losofa Jaroslava Šabaty.
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Islámský stát – aktuální stav a vývoj, 31. říj-
na 2017, 17 hod. (S. Balík). 

Teorie svobody A. Honnetha v Hegelově 
morálním ekonomismu, 1. díl, 2. listopadu 
2017, kavárna Praha, Brno (B. Horyna). 

Konference: Sto let ruské revoluce, 11. lis-
topadu 2017, 10 hod., Bílý dům (Žero  no-
vo nám., Brno). Konference k stému výročí 
ruské revoluce. Akci uspořádala MDA Brno 
a Klub společenských věd. Hosté: V. Beranová, 
J. Šteg, J. Galandauer, E. Voráček ad.

Mýlit se je božské, 14. listopadu 2017, 17 hod. (P. Blahut). 

Trojí čas, 21. listopadu 2017, 17 hod. (L. Procházková). 

Leopold Bauer a vídeňská secese nejen v Brně, 28. listopadu 2017, 17. hod. (J. Mlatečková). 

Jak se pozná dobrý dabing od špatného, 12. prosince 2017 (O. Waló).

Co Peroutka skutečně napsal, 19. prosince 2017 (J. Novotný).

Třebíč
Afghánistán – předsunutý vojenský návodčí, úterý 11. dubna 2017, 16.30 hod., Městská 

knihovna v Třebíči (host: Michal David). Cyklus přednášek s hosty Ing. Jiřího Kabáta. Akce byla 
uspořádána ve spolupráci s 22. základnou vrtulníkového letectva v Náměš   nad Oslavou, Měst-
skou knihovnou v Třebíči a Spolkem historie letectví v Třebíči. 

Českým vojenským diplomatem v Turecku, 24. dubna 2017, 16.30 hod., Městská knihovna 
v Třebíči (host: Jindřich Staněk). Cyklus přednášek s hosty Ing. Jiřího Kabáta. Akce byla uspořá-
dána ve spolupráci s 22. základnou vrtulníkového letectva v Náměš   nad Oslavou, Městskou 
knihovnou v Třebíči a Spolkem historie letectví v Třebíči.

Afghánistán očima vojenského pilota, úterý 9. května 2017, 16.30 hod., Městská knihovna 
v Třebíči (host: Jan Czvalinga). Cyklus přednášek s hosty Ing. Jiřího Kabáta. Akce byla uspořádána 

Diskuse o současné podobě a směřování sociál-
ní demokracie je jedním ze základních pilířů akcí 
MDA. (Fotografi e z diskuse Odkud přichází a kam 
jde sociální demokracie na konferenci k nedoži-
tým 90. narozeninám Jaroslava Šabaty.) 
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ve spolupráci s 22. základnou vrtulníkového letectva v Náměš   nad Oslavou, Městskou knihov-
nou v Třebíči a Spolkem historie letectví v Třebíči. 

Pyrotechnikem v Afghánistánu, úterý 15. května 2017, 16.30 hod., Městská knihovna v Tře-
bíči (host: Michal David). Cyklus přednášek s hosty Ing. Jiřího Kabáta. Akce byla uspořádána ve 
spolupráci s 22. základnou vrtulníkového letectva v Náměš   nad Oslavou, Městskou knihovnou 
v Třebíči a Spolkem historie letectví v Třebíči. 

Evropská unie, ohlédnu   za cestou po ev-
ropských ins  tucích, pondělí 26. června 2017, 
návštěvu v evropských ins  tucích na pozvání 
europoslance Jana Kellera shrnul pro členy 
a přátele MDA ing. O. Denemarek. 

Bohumír Šmeral, 137 let od narození, stře-
da 25. října, akce k připomenu   narozenin 
třebíčského rodáka a poli  ka sociální demo-
kracie a komunis  cké strany. 

Ludvík Svoboda, účast na akci k připomenu   narozenin Ludvíka Svobody v Hrozna  ně v sobo-
tu 25. listopadu 2017. 

Praha 5
Ruské archivy: včera a dnes, 15. března 2017, Steinerův sál Lidového domu, 17 hod. (E. Vorá-

ček). 

Dějiny ČSSD v datech: představení projektu, 18. dubna 2017, 17 hod., Steinerův sál Lidového 
domu (J. Malínský, V. Špidla). 

MDA sloužila i jako místo síťování českých a za-
hraničních odborníků a odbornic. (Fotografi e 
z mezinárodního workshopu o trendech v pu-
blic history.)
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Výrok auditora včetně rozvahy a výkazu zisku a ztrát 
ve zjednodušeném rozsahu
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Složení představenstva a revizní komise  v roce 2017

Představenstvo MDA
Předseda: 

PhDr. Lubomír Zaorálek

 

Místopředsedové: 
Mgr. Lukáš Jelínek, 1. místopředseda

Mgr. Jakub Patočka, místopředseda

 

Členové/členky:
Mgr. Jan Černý

Ing. Fran  šek Jonáš, CSc.

Mgr. Jan Chmelíček

Mgr. Miroslav Jašurek

Ing. David Jelínek

PhDr. Anna Kárníková 

JUDr. Dalila Komárková 

Lubomír Kuznik

PhDr. Oto Novotný

doc. Ing. Zdeněk Trojan

Milena Černá (rezignovala k 17. 10. 2017)

Mgr. Lukáš Likavčan (rezignoval k 16. 11. 2017)

Revizní komise MDA
Předsedkyně RK MDA:

Ing. Květoslava Kořínková

 

Místopředseda RK MDA:
Ing. Ivan Slezák

 

Členové/členky:
PhDr. Jiří Kužel

doc. Eva Sikorová

PaedDr. Jan Žáček


