Zápis z valné hromady Centra pro studium populární kultury
13. 6. 2012, kavárna Unijazz
Přítomní: Tomáš Kavka (TK), Lucie Procházková (LP), Ondřej Daniel (OD), Karel Šima (KŠ), Marek Škorvaga
(MŠ), Jan Lomíček (JL), Jakub Machek (JM), Jiří Andrs (JA)
Omluvení: Ina Píšová (IP)



v úvodu předseda CSPK Tomáš Kavka shrnul činnost centra v právě končícím akademickém roce
2012/2013
 zprávy o akcích a veškeré další informace jsou k nalezení na stránkách CSPK – http://cspk.eu
 CSPK vstoupilo společně s Ústavem české literatury a literární vědy FF UK v Praze do grantu
Literární brak: „triviální“ a „pokleslé“ žánry a podoby literatury z hlediska vývoje historického a
z hlediska konceptů populární kultury. V listopadu 2012 se uskutečnila přípravná konference, na
které 9 z 27 příspěvků zajišťovali členové CSPK. Příspěvky budou vydány ve speciálním čísle
časopisu Slovo a smysl. Články zatím dodali JM a OD.
 plánovaná konference "Listening to the Wind of Change" proběhne ve dnech 18. a 19. října
2013 v Praze. Příprava zatím probíhá podle plánu.
 zhodnocení "Roku xenofobie"
 v zimním semestru proběhl úspěšný cyklus přednášek (garanti OD a JM)
 uskutečnilo se 8 promítání
 vytvořil se ustálený tým, kromě CSPK ještě spolupracující sdružení Brakfest a Festival
otrlého diváka a Planeta Nova DJ´s
 pravidelná divácká účast je v průměru 20 – 25 lidí
 došlo k upevnění spolupráce s Klubem K 4
 v dubnu 2013 uspořádalo CSPK komponovaný večer s názvem „Přátelé třetího poločasu, na
kterém vystoupil Josef Smolík z Masarykovy univerzity v Brně s přednáškou o fenoménu
fotbalového fanouškovství. Po promítání dokumentárního filmu „Dva nula“ proběhla debata
s jedním z jeho tvůrců Tomášem Bojarem.
 členové CSPK (TK, OD, JM, JA) vystoupili 30. 5. 2013 na brněnském festivalu "Protestfest". CSPK
tím začalo více naplňovat svou proklamovanou aktivistickou rovinu. Vystoupení mělo úspěch a
zároveň ze strany CSPK proběhlo ve shodě a bez vnitřních pnutí.
 v akademickém roce 2012/2013 proběhlo několik cyklů přednášek, zajišťovaných členy CSPK
 JM – "Malý český člověk a jeho svět. Z dějin české populární kultury " na ÚČL LV FF UK v

Praze
 JL - „Praha, tak vzhůru do panoptika“ ‒ mobilní přednášky o Praze na Ústavu

hospodářských a sociálních dějin FF UK v Praze. Přednáška byla hojně navštěvovaná a v
příštím roce by se s jistou obměnou měla zopakovat. Vzhledem k tomu, že si časově i
tematicky konkurovala s přednáškami Miroslava Michely, bylo by ideální v budoucnu obě
přednášky spojit. Zřejmě by se tak konaly ve spolupráci CSPK a Ústavu českých dějin FF UK v
Praze.
 IP – společně s Markétou Holanovou seminář o populární literatuře na ÚČL LV FF UK v
Praze
 Miroslav Michela – na ÚČD FF UK v Praze, třetinu z 12 přednášek obstarali členové CSPK
(JM, TK, JL)
 v uplynulém roce pracovali JM, TK a OD na přípravě kolektivní monografie z konference v
Moravské Třebové, která je připravená k vydání v nakladatelství Karolinum. V tuto chvíli byla
vrácena druhá korektura. Přesný termín vydání není znám. Je ale nutné zabezpečit vydání do
konání konference "Listening to the Wind of Change" v říjnu 2013.
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otázka stanov – vzhledem ke změnám spojeným s chystaným novým Občanským zákoníkem a
také se změnou sídla vznikla potřeba upravit stávající stanovy. Valná hromada společně prošla již
několikátou verzi a upravily se sporné nebo nejasné body. Zanesení úprav a finální konzultace s
právníkem má na starosti LP a MŠ. Stanovy musí být upraveny a odsouhlaseny v co nejkratší
době. Nové stanovy byly po obsahové stránce schváleny valnou hromadou. Definitivní verze
bude odeslána na Ministerstvo vnitra ČR po odsouhlasení textu právníkem. Nové sídlo CSPK
bude Rybná 694/22, jednotka č. 4, Praha 1 – Staré Město, 110 00.
v průběhu roku došlo ke změně obsazení rady, byl odvolán Marek Škorvaga a novým členem
zvolen Jan Lomíček.
publikování textů nebo vystoupení členů CSPK v médiích
 JA a JM – Lógr č. 7
 TK – Lógr č. 8
 JA - v březnu 2013 vystoupení na LÓGR night
 OD – A2
 JM – Forum historiae
 OD, TK, JM - ČRo – Historie věčně živá, díl s názvem Proměny české popkultury (autor J.
Mervart)
 TK – Gaučoviny, zábavně diskusní "talkshow" v klubu K4, listopad 2012
 TK – rozhovor v časopise Univerzity Karlovy Forum 1/2013
 TK a pan Lampa z Brakfestu – Radio Wave – reportáž o promítání na téma Exulanti, březen
2013
daří se propojovat vědeckou, popularizační a aktivistickou rovinu
TK vyzývá k většímu vnášení nových nápadů na rozvoj činnosti CSPK
LP referovala o návštěvnosti webových stránek CSPK (tabulka je přílohou tohoto zápisu).
Obecně návštěvnost pozvolna roste, výjimku tvoří prázdninové měsíce...
v příštím akademickém roce proběhne 4. ročník promítání, a to na téma "násilí". KŠ připravil
základní text, který ještě upraví a rozešle ostatním členům rady. Předběžný název promítání
tedy bude "Rok (ne)nápadného násilí". Otevřená je zatím otázka časového vymezení. Další
otázka je, co dalšího by se kromě promítání, mohlo k tématu vázat. KŠ naváže komunikaci s
pravidelnými vystupujícími na večírcích a klubem K4.
otázka výjezdních večírků. Smysl mají hlavně v napojení na již zaběhnuté akce, kde se dá
předpokládat nějaké publikum. Z důvodu nedostatku finanční i časové kapacity není CSPK
schopno získávat si publikum zcela od nuly. Ideální se jeví cesta výjezdů do míst, kde již existují
nějaké vazby (Olomouc, Hradec Králové), případně vystupování v rámci nějakých akcí (např. typu
Protestfest).
měla by se zvýšit snaha pronikat i na jiné fakulty než jen FF UK v Praze. Potenciál by byl např.
na FHS nebo FSV UK v Praze.
TK představil návrh spolupracujícího uskupení DJ´s planeta Nova, kteří jsou zároveň studenty
uměleckých škol, že by mohli během příštího cyklu promítání natočit krátký dokument o CSPK a
jeho aktivitách. Téma je ještě k dalšímu promyšlení, a zda nevstoupit do jednání i s někým
dalším.
otázka stránek, bylo by dobré je graficky aktualizovat. Zůstává ale otázka proveditelnosti. CSPK
by bylo schopné obstarat určité finance, ale bylo by nutné najít řešení, které je udržitelné do
budoucna s minimálními náklady. MŠ slíbil zjistit, jaké jsou možnosti. LP se zkusila také zeptat,
ale v době zápisu je již jisté, že její zdroj je z důvodu časové zaneprázdněnosti neschopen se
stránkám CSPK věnovat. OD naznačil možnost využití redakčního systému JOOMLA, který je
zdarma. LP si zjistí podrobnosti a bude se touto možností zabývat.
proběhla diskuse k možnosti aktualizace loga. Pokud by proběhla, musela by být v souladu se
změnou webových stránek. Bylo by pak dobré vytvořit si určitý grafický manuál. Nepadla jasná
shoda, o tématu se bude ještě průběžně diskutovat.
OD referoval o stávající situaci ohledně konference "Listening to the Wind of Change"
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call for papers byl uveřejněn a rozeslán v lednu 2013
do termínu 15. 5. 2013 se přihlásilo 79 účastníků
 většina přihlášených je z bývalého východního bloku, ze západu málo, překvapivě i
z Německa
 témata jsou různorodá (hudba, gender, subkultury)
 příspěvky se budou po individuálních hodnoceních vybírat kolektivně na schůzce 24. 6. 2013
 rozdělení činností: IP – komunikace

JL – ubytování
 volba nového vedení – předseda – z 8 přítomných členů CSPK se pro TK vyjádřilo 7 a 1 se zdržel
 tajemník – z 8 přítomných členů CSPK se pro LP vyjádřilo 7 a 1 se zdržel
 koordinátor výzkumu – jednomyslně zvolen KŠ
 KŠ navrhl zavést možnost hlasování per rollam, která byla ostatními členy přijata
 valná hromada se usnesla na rozšíření počtu členů rady ze 7 na 9. Novými členy byli
jednomyslně zvoleni Marek Škorvaga a Jiří Andrs.
 různé
 TK slíbil zajistit prostor pro tradiční výjezdní zasedání rady CSPK, o termínu nechá v co
nejkratší době hlasovat na doodle
 JA navrhl v rámci pronikání mimo FF UK v Praze možnost přednášek pro středoškolské
studenty. Podílet se na nich by chtěl JL a OD. LP navrhla, že se zeptá učitele dějepisu z
Gymnázia Na Zatlance, další JA a JL navrhli, že budou kontaktovat své známé, kteří učí
na středních školách a své bývalé středoškolské učitele s návrhem na spolupráci. Do
konce července by měla být představena jasnější koncepce a témata, která můžeme
školám navrhnout. V době finalizování zápisu je již k dispozici odpověď Mgr. Čapka z
Gymnázia Na Zatlance, který se ke spolupráci staví velice kladně a počítá, že v září by
bylo možné doladit detaily týkající se formy vystoupení přednášejících za CSPK buď na
jeho historickém semináři, případně na semináři některého z kolegů, co vyučují ZSV.
 JA navrhl možnost vystoupit v prostoru infoshop Sale (anarchopacifistický prostor), na
který má kontakt. Nabízí se možnost propojení s "Rokem (ne)nápadného násilí".
 JM představil možnost spolupráce se Strašnickým divadlem. Rádi by uspořádali
venkovní divadelní představení v bývalých pražských koloniích. Chtěli by s CSPK nějakou
formou konzultací spolupracovat na vytváření obsahu hry/her.
 OD navrhl možnost zažádat si o finanční podporu u Rosa Luxemburg Stiftung. Jednalo
by se cca o 1500 Eur, které by se daly využít např. na zorganizování panelové diskuse
(např. na téma legitimita násilí).
 JM informoval, že Metropolitní univerzita Praha, kde je zaměstnaný, bude zakládat
Centrum pro studium mediální kultury. Chystají se také organizovat konferenci na
populárně-kulturní téma. JM navrhl možnost spolupráce, nepřijaté příspěvky na
konferenci CSPK by bylo možné nabídnout MUP, resp. informovat neúspěšné žadatele o
možnosti poslat přihlášku na konferenci MUP. Výměnou za to by se CSPK stalo
spolupořadatelem konference. Zároveň MUP plánuje založit recenzovaný časopis. CSPK
by se na jeho vydávání mohlo případně podílet (členové redakční rady, dodávání
příspěvků, atd.).
 JA navrhl možnost zažádat o finanční příspěvek z projektu AV ČR a DAAD na
financování česko-německé spolupráce. Peníze se dají využít na úhradu cestovného a
ubytování. Čerpat se mohou v letech 2104 a 2015. JA zjistí více podrobností a připraví
přihlášku k podání. Termín podání je 31. 7. 2013. Projekt by se dal pojmout jako
příprava na konferenci CSPK, která je plánovaná na rok 2015.
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Návštěvnost stránek http://cspk.eu k 10. 6. 2013
2011
2012
2013
unikátní

celkem

39
208
336
307
890

131
747
767
787
2432

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
celkem



unikátní
434
529
509
425
533
535
436
441
523
640
540
413
5958

celkem
1136
1510
1549
1233
1873
1829
1747
1725
1880
2148
1964
1809
20403

unikátní
477
545
534
610
571
200

celkem
1924
1910
2227
2261
2210
747

2937

11279

Zapsala LP
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