Dovolujeme si Vás pozvat na akce,
které pořádá

Masarykova demokratická
akademie,
pobočný spolek Brno
v září a říjnu 2017
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

19. 9. 2017 se uskuteční beseda

Univerzální základní příjem v současné krizi:
volba anebo nevyhnutelnost?
Univerzální základní příjem (UZP) je nejpozději od konce 90. let
minulého století jednou z variant řešení opakujících se krizí, se kterou
přicházejí nejenom akademičtí pracovníci (např. z oboru politické
filosofie), ale také aktivisté a aktivistky. Druhá dekáda 21. století
s sebou přináší změny v sociální struktuře, které je možné zhruba
popsat jako nárůst nerovností a oslabení jistot ve sféře práce, které
byly spojeny s prosazením modelu sociálního státu po druhé světové
válce. Nejrůznější formy prekérní práce, nacionalistické reakce na
globalizaci a další aktuální politické a sociální jevy je možné vnímat
jako symptomy sociální a ekonomické krize i nespravedlnosti
současného systému. Přednáška se kromě stručného představení
konceptu UZP a jeho historie bude zejména zamýšlet nad otázkou, zda
je UZP možné vnímat jako jeden z nástrojů pro řešení této krize
kapitalismu.

PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D., VŠ učitel, Pedagogická
fakulta Karlovy univerzity

26. 9. 2017 se uskuteční beseda na téma

3. Pozdní historismus a secese
v moravské metropoli
Brno není pouze významným centrem funkcionalistické architektury,
ale také městem s bohatou historizující a secesní zástavbou. Mezi
skvosty architektury pozdního historismu patří stavby architekta a
pedagoga německé průmyslovky Germano Wanderlaye nebo jeho
spolupracovníka a kolegy Aloise Prastorfera, mimo jiné autora
největšího pohřebního areálu v české republice – brněnské

"Centrálky". V době secese v Brně působil také stavitel Fritz Schmeer,
který zaměstnával plodného architekta Vladimíra Fischera. Mezi
nejvýznamnější stavitele přelomu 19. a 20. v Brně patřil i autor
souboru krásných nájemních domů na Konečného náměstí Franz
Pawlu. Specifickou formu secesní brněnské architektury inspirovanou
lidovým uměním představuje tvorba slovenského architekta Dušana
Samo Jurkoviče.

Mgr. Jana Mlatečková, historička umění, Brno
10. 10. 2017 se uskuteční beseda s diskusí na téma

Toulky českou minulostí
Dlouholetý redaktor Českého rozhlasu Brno, původním vzděláním
historik, nám přiblíží svou dlouholetou práci na cyklu pořadů Toulky
českou minulostí i na dalších pořadech, na nichž se podílel. Vzpomene
na minulost brněnského rozhlasu a na jeho významné redaktory a
spolupracovníky. Podělí se s námi o názory na současnost i
budoucnost brněnského studia i funkci rozhlasu vůbec.

PhDr. Josef Veselý, redaktor brněnského studia ČRo
17. 10. 2017 se uskuteční beseda na téma

Historická paměť strany jako problém
a východisko / Dějiny ČSSD v datech
Přednášející, bývalý předseda Ústřední historické komise ČSSD,
připravuje k vydání obsažnou encyklopedii „Dějiny ČSSD v datech“.
Seznámí nás s její koncepcí a strukturou i překážkami, které musel
překonat při její tvorbě. Přiblíží nám ideje, ze kterých sociální
demokracie vyrůstala, význam zachování její historické paměti pro
současné programové směřování strany i pro hledání správných
odpovědí na výzvy budoucnosti. Ne nadarmo se říká, že historie je

učitelkou života. Naše strana se má od ní mnoho co učit, aby si
zachovala svou identitu a právo na existenci.

PhDr. Jiří Malínský, historik, emer. předseda Ústřední
historické komise ČSSD, Praha

24. 10. 2017 se uskuteční beseda

Co nám přinesly volby
V říjnu, ve dnech 21. a 22.10., se uskuteční volby do Parlamentu ČR.
Jiož krátce po sečtení hlasů nám zkušený politický analytik a
komentátor zhodnotí výsledky těchto voleb a načrtne možné budoucí
koalice politických stran a složení vlády, případně její očekávatelné
programové priority. Samozřejmě nás zajímá výsledek ČSSD a
důsledky, které pro ni z voleb vzejdou.

PhDr. Lukáš Jelínek,

politický analytik, VŠ učitel,

místopředseda představenstvo MDA

31. 10. 2017 se uskuteční beseda

Islámský stát – aktuální stav a vývoj
Objektivní informace o aktuálním stavu IS se nezískávají snadno,
neboť do boje s ním se promítá spleť, často protichůdných,
mocenských zájmů. Přednášející, znalec této problematiky, nám
poodhrne mediální kouřovou clonu a umožní nám vidět ostřeji zájmy
protagonistů viditelného i skrytého boje s Islámským státem i uvnitř
něj samého. Přednáška bude volným pokračováním minulé přednášky
zaměřené na hybné síly rozpínavosti IS, uvedením aktuální situace
v oblasti a předpokládatelným trváním Islámského státu a případných
metamorfóz jeho struktur.

mjr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., specialista na
vojenské dějiny

