Volný čas

Americký politolog Steven Hill promluví v Brně o své nové knize
Dne 16. února v 18 hodin
vystoupí v konferenčním sále
Moravské zemské knihovny na
Kounicově 67a významný americký politolog, autor a komentátor Steven Hill, zakladatel
Programu politické reformy
v nadaci Nová Amerika.
Tématem přednášky a následné
diskuse bude jeho nejnovější kniha Evropský příslib: proč je evropská cesta tou nejlepší nadějí
v dobách nejistoty.
Steven Hill je americký spisovatel,
komenátor a politolog s dvacetiletou zkušeností v politice. Často
přednáší na prestižních akcích ve
vládním i neziskovém sektoru, na
akademické půdě i v obchodní
sféře. Ve svých přednáškách se

věnuje politickým i ekonomickým
tématům, klimatickým změnám
i vývojovým trendům v oblasti globalizace.
Jeho nejnovější knihou, o níž
bude přednášet, je Europe’s Promise: Why the European Way Is
the Best Hope for an Insecure
Age (Evropský příslib: proč je
evropská cesta tou nejlepší nadějí
v dobách nejistoty) z ledna 2010.
K jeho dalším knihám patří 10
Steps to Repair American
Democracy (2006; Deset kroků
k nápravě americké demokracie)
and Fixing Elections: The Failure
of America’s Winner Take All Politics (2003; Ovlivňování voleb:
selhání amerického politického
modelu, v němž vítěz bere vše).
Komentáře a články Steven Hilla

pravidelně vycházejí v nejvlivnějších časopisech a publikacích
(New York Times, Washington
Post, Wall Street Journal, International Herald Tribune, Financial
Times, Guardian…).
Vystupuje v celostátních i regionálních rozhlasových a televizních programech a koná přednášková turné po Spojených státech
i Evropě, kterou důvěrně zná. Ve
Spojených státech je po mnoho
let vedoucí silou snah o politické
reformy. V České republice
vystoupí na konferenci, kterou
spolupořádá Goethe Institut aVelvyslanectví Spojených států na
téma „Americký sen: útěk ze staré
Evropy?“.
Deník Financial Times o něm
napsal: „Steven Hill je srozumitel-

ný a poutavý autor. Umí vás zaujmout a přimět k přemýšlení. Má
rozhodně pravdu, když říká, že
evropská prosperující, mírumilovná, demokratická a sociálně citlivá
tržní ekonomika působí přitažlivě
v porovnání s nevyrovnaným,
nadměrně deregulovaným americkým modelem nebo s čínským
politicky represívním kapitalismem.“
Více informací na http://www.steven-hill.com/ a www.EuropesPromise.org
Přednáška i následná diskuse
budou v angličtině, simultánní tlumočení do češtiny bude zajištěno.
Spolupořadatelem akce je Velvyslanectví USA. Vstup volný.
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Ženy50 zvou na přednášky a týdenní pobyt v Bílých Karpatech
Přednášky
17. únor – Naše komunikace
/ JUDr. Monika Dostálová
Naše komunikace má zásadní
vliv na náš život, na jeho kvalitu,
na naši spokojenost, na naše
zdraví, psychické i fyzické. Změnou komunikace můžeme změnit i kvalitu a podobu vztahů,
v nichž žijeme. Nevyhovující
vzorce chování můžeme nahradit novými.

V letošním roce chystá občanské sdružení Ženy50 od
28. května do 3. června týdenní
pobyt pro ženy i muže v horském hotelu Jelenovská.
Zájemci se mohou hlásit už
nyní. Sdružení také pořádá aktivity v průběhu roku.
Hotel se nachází na území chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty.
Cílem pobytu je umožnit kolektivní
prožití volného času zvláště těm,
kteří nemají životního partnera,
případně blízkého člověka mají,
ale chtějí se spolu zúčastnit aktivit
ve větší skupině lidí. Cena pobytu
je 4 750 Kč.
K dalším akcím občanského sdružení Ženy50 patří zdravotní cvičení 19. února od 13.00 do 17.00

hod. v sále „Beruška“ (2. p.), Kounicova 22. Ve čtyřhodinovém bloku se zájemci seznámí se zásadami
zdravotního
cvičení
a vyzkouší si je ve cvičebních
hodinách zaměřených na pohybové ústrojí. Cvičení vede cvičitelka zdravotní tělovýchovy
Ing. Drahomíra Maťová, která má
svoji rubriku i na webových stránkách sdružení www.zeny50.cz.
Cena 300 Kč / členky 260 Kč. Je
nutné přihlásit se předem, a to
buď e-mailem: info@zeny50.cz,
nebo telefonicky: 728 740 449.
Další z aktivit, které Ženy50 pořádají, jsou přednášky na Anenské
10, od 17.30 do 19.30 hodin, na
něž se platí vstupné 80 Kč, pro
členky 60 Kč.
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24. únor – Budování mezilidských vztahů pomocí technologie
ENIOSTYL
/
Mgr. Oksana Šmeralová
V přednášce si budeme povídat
o tom, jak správně budovat
mezilidské vztahy s pomocí
technologie
ENIOSTYL.
ENIO – znamená energetická
a informační výměna. Pochopení eniostylu jiných lidi nám
umožní úspěšně s nimi komunikovat a eliminovat případné
konflikty.
3. březen – Potřeba rituálů
včera a dnes / MUDr. Pavla
Vokřínková
Máte své rituály, které rádi
dodržujete? Nebo jsou podle
vás všechny rituály pouze pře-

žitkem? Možná bude docela
zajímavé poohlédnout se zpět
do historie, jaké tradice se
zachovávaly, k čemu sloužily
a jestli by nebyly přínosné i pro
dobu současnou.
10. březen –Výtvarná kultura
ve 2. polovině 20. století
v Brně / Mgr. Jiří Zahrádka,
Ph.D.
Osobnosti výtvarného umění
působící ve 2. polovině 20. století v Brně, významné výstavy.
17. březen – Trénink paměti /
Mgr. Věra Janáková
Úvodní náhled do problematiky.
Nedokonalost vlastní paměti lze
jednoduše vykompenzovat
paměťovými technikami. V rámci celosvětové akce „Týden trénování paměti“ je přednáška
zdarma.
Více informací na 728 740 449,
732 348 993, info@zeny50.cz
a www.zeny50.cz.

