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PŘEHLED AKTIVIT CSPK ZA ROK 2020 

 

SHRNUTÍ 
V roce 2020 Centrum pro studium populární kultury, tak jako řada dalších kulturně a 

společensky orientovaných subjektů, utrpělo okolnostmi souvisejícími s pandemií COVID-19 

řadu škod. V březnu 2020 muselo náhle zrušit své veřejné aktivity a respektovat restrikce, 

které zamezily předpokládané finalizaci Roku superhrdinství v červnu 2020.   

Naštěstí se však aktivity spolku podařilo udržet a přizpůsobit tomuto krajně složitému období. 

Postupně jsme se tak soustředili na zvládnutí infrastruktury spojené s on-line komunikací 

s veřejností. S tím se pojila zejména příprava mezinárodní konference i nový vizuál CSPK, 

prozatím realizovaný v přijetí nového loga spolku.  

Rok superhrdinství byl finálně dokončen on-line přednáškami v prosinci 2020. Mezi klíčové 

aktivity, které v nové situaci proběhly, lze jmenovat přednášku hostující francouzské 

profesorky Heléne Valmary jako speciální aktivitu Roku superhrdinství a online konferenci 

Mainstream! Popular Culture in Central and Eastern Europe. 

V roce 2020 hospodařilo CSPK s příjmy souvisejícími s registračním poplatkem na výše 

uvedenou konferenci. Výdaje pak tvořily zejména grafické práce související s novým 

propagačním vizuálem (včetně loga) v online prostoru. Stav pokladny na začátku roku byl 18 

421,18 korun, na jeho konci pak 17 511,51 korun. 
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KONFERENCE 
Mainstream! Popular Culture in Central and Eastern Europe 

• 28. - 31. října 2020 

• Mezinárodní třídenní konference pořádaná formou on-line 

 

PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE 
Rok superhrdinství 

• 21. 1. 2020 Don´t call me babe! Superhrdinky v akčních a animovaných filmech (Jakub 

Machek, CSPK) 

• 18. 2 2020 Slovenský superhrdina Juraj Jánošík (Tatiana Ďuricová, CSPK) 

• 6. 10. 2020 Estetika a transmedialita superhrdinských filmů (Helene Valmary, 

University of Caen)  

• 24. 11. 2020 Přes překážky ke hvězdám: (super)hrdinové socialistické kosmonautiky 

(Zdeněk Nebřenský, CSPK) 

• 15. 12. 2020 Superman v turbanu aneb indičtí superhrdinové (Miroslav Libicher, UP 

Olomouc) 

Biograf CSPK. Filmová tematická promítání s úvodem na téma „Rok superhrdinství“ v dejvické  

Klubovně, Praha 

• 13. 1. 2020 Black dynamite, s úvodem pana Lampy z Brakfestu 

• 18. 2. 2020 Captain America, s úvodem Blanky Nyklové 

Skype Beseda k počátkům populární kultury ve středu 29. 4. 2020, pořadatel Ondřej Daniel 

25. 6. sportovní klání CSPK kontra Brakfest na Santošce (okořeněné tradiční výhrou CSPK) 

19. 7. pěší výlet do trampské oblasti kolem Kocáby 

 

FINANČNÍ ZÁVĚRKA 
Příjmy: 7 602, 03 Kč 

Výdaje: 8 511, 70 Kč 

Zůstatek v pokladně a na účtu k 31.12.2020:  

17 511,51,- Kč 


