
Centrum pro studium populární kultury rozšiřuje záběr svých vjemů na zvuk 

Ve čtvrtek 20. dubna se od sedmi v holešovické Centrále odehraje nebývalá hudební akce. Řinčet, 

hvízdat a skřípat začne noiseová formace uncle grasha's flying circus, na ně naváže temnými 

novovlnými party DJ Divoch z kolektivu Souřadnice Osla a večer zakončí pohupováním se 

v jamajských rytmech Selector Conqueror. Navíc, je možné, že se na poslední chvíli ještě objeví 

překvapivý hudební host. 

Důvody tohoto eklektického výběru interpretů objasňuje Jáchym Čoud, jeden z organizátorů akce z 

Centra pro studium populární kultury (CSPK): „Měli jsme pocit, že monotematických parties je 

v Praze plno. Člověk může zalézt do Underdogu a poslouchat tam celý večer stoner, vylézt do Café na 

půl cesty a hrozit tam spolu s xXx hardcore punkery anebo se vypálit v Crossu a vlnit se na 

danceflooru s červenýma očima na jungle stejně jako před patnácti roky. Naše akce má tohle jasné 

oddělení scén rozbít a ukázat, že stejný člověk se může bavit (anebo nudit) na různou hudbu.“  

Akce s názvem „CSPK-zvuk“ má ale i významný rozměr pro samotné organizátory. Radka Těřichová, 

dlouholetá členka tohoto zapsaného spolku, objasňuje význam akce následovně: „Pro nás je to 

rozšíření aktivit o další smysl. Komponované blablabla večírky v Liberálu jsou jakési CSPK-slovo, 

komentované promítání filmů v dejvické Klubovně pak CSPK-obraz, naše konference pak jakýsi CSPK-

mozek, touto akcí chceme ukázat, že je pro nás podstatná i muzika, proto CSPK-zvuk.“ 

Vstupné je obdobně jako na drtivou většinu aktivit CSPK zcela bezplatné. Organizátoři svou volbu hájí 

tím, že své aktivity plánují a domlouvají v drtivé většině ve své už zaplacené pracovní době a hrdě se 

tak hlásí k formátu korporátní sabotáže. Vystupující interpreti sice musí přijet z Prahy 5 a v jednom 

případě dokonce až z Prahy 10, nicméně se předpokládá, že jejich cestovné uhradí nefinančním 

vkladem Dopravní podnik hlavního města Prahy. Pokud si ale dáte pivko, kofolu nebo dokonce 

panáka na baru, určitě tím pomůžete sympatickému podniku, za něhož Centrálu CSPK považuje.  

 

Centrála, Jateční 39, 170 00 Praha 7 – Holešovice 

CSPK-zvuk, 20. 4. 2017, 19:00 

Další informace: http://cspk.eu/  

Facebook event: https://www.facebook.com/events/1813578295627758/  
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