Program Klubu seniorů ČVUT pro rok 2019
Ke stálému programu náleží informace o ČVUT, fakultách a dalších součástech
školy, účast na společenských a kulturních akcích ČVUT, odborné přednášky,
tematické zájezdy, exkurze, výlety a vycházky, návštěvy muzeí, výstav, zajímavých a
památných míst, kulturních programů Prahy 6 a informace o vhodných lázeňských
pobytech a péče o zdraví.
14. ledna 2018, na prvním letošním setkání Klubu seniorů ČVUT, byli jeho účastníci
panem místopředsedou Dr. Horákem seznámeni s daty a programem pravidelných
schůzek Klubu.
Navržený výbor a revizní komise byly schváleny všemi přítomnými, a to ve složení
Výbor Klubu seniorů ČVUT pro rok 2019
předseda:
místopředseda:
jednatel:
autobusové zájezdy:
kulturní komise:
pokladní:
technik:
registrace členů a zápisy:

prof. Ing. arch. Josef Pechar, DrSc.
PhDr. Stanislav Horák, CSc.
Ing. Milena Voříšková
Ing. Jana Babuská
doc. Ing. Eva Veselá, CSc.; Milada Kratochvílová
Ludmila Voráčková
Ing. Josef Rafaj, CSc.
Libuše Šindlerová

předsedkyně:
členové:

Revizní komise
Marie Ouředníčková
Helena Linková, Marta Plaisnerová

Termíny schůzek 2019 a program přednášek
4.2.2019

Mgr. Jaroslav Suchánek – sportovní novinář, redaktor, moderátor,
komentátor a spisovatel

4.3.2019

Mgr. Petra Procházková – česká humanitární pracovnice, novinářka,
spisovatelka, reportérka, válečná zpravodajka –
Afganistan

1.4.2019

Mgr. Klára Andresová – správkyně starého Fondu Vojenského
historického ústavu Praha
Pohled na vojevůdce Albrechta Václava Eusebiuse z Valdštejna

13.5.2019 doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. –zástupkyně ředitele Ústavu
českých dějin Filozofické fakulty UK
Naši svobodní zednáři
3.6.2019

prof. PhDr. Petr Kubín, Th.D. – katedra církevních dějin a literární
historie na Katolické teologické fakultě UK

Sv. Anežka česká a její místo v českých dějinách
9.9.2019

Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. – vědecký pracovník oddělení
československých dějin 20.století
Odsun německého obyvatelstva z ČR

7.10.2019

Dr. Anna Valeriánová – vedoucí odboru klimatologie Českého
hydrometeorologického ústavu v Komořanech
Sucho v České republice v období 2003-2018 z pohledu klimatologie

4.11.2019

David Svoboda, Ph.D. – Ústav pro studium totalitních režimů
Ukrajinská povstalecká armáda na území ČSR

Termín výroční prosincové schůzky Klubu seniorů bude upřesněn na základě
jednání se zástupci vedení školy, kteří se pravidelně této schůzky účastní.

Tematické zájezdy 2019 (náměty a zajištění ing. Babuská)
všechny zájezdy jsou plánovány na čtvrtky
11.dubna
16.května
6. června
12.září
10.října

zámek Nový Hrad (Jimlín), Stradonice, Mšené
zámek a park Nové Město nad Metují, přír.památka Peklo
zámek a muzeum Zákupy, Sloup a okolí
zámek Orlík, výlet lodí, Písek
zámek Hrubá Skála, Český ráj

