
CSPK – valná hromada 16. 9. 2020, Café Jericho 

 

Přítomni: Karel Šima (KŠ), Tomáš Kavka (TK), Jan Andrš (HA), Blanka Nyklová (BN), Jan 

Lomíček (JL), Zdeněk Nebřenský (ZN), Lucie Procházková (LP), Ondřej Daniel (OD), Jiří 

Andrs (JA) 

 

Konkrétní body: 

 

1. Zpráva o činnosti 2019/20 (informoval TK) – v rámci roku začátek dobrý, zahájili 

jsme v říjnu přednáškou a každý měsíc až do února se opakovali, byly i filmové 

večery. Večírky – Iveta Jansová – fanouškovství, Blanka a Nina, Legendární hrdinové, 

leden jkb Don´t call me baby, únor Tatiana – Jánošík , Padouch nebo hrdina. Kino – 

Black dynamite a Captain America. 

 

V červnu zvládnut sportovní den CSPK 

V červenci výlet CSPK do oblasti Kocáby směr Štěchovice 

 

 

2. Finanční uzávěrka:  

Stav k září 2019 na kontě CSPK 23 095,- Kč 

Stav k 16.9. 2020 23 120,- Kč 

Platby za webhosting 479,- Kč plus 157,- Kč doména, 85 Kč v rámci Fio banky 

Valmary – letenka 4195,- Kč,  

 

Příjmy 9 plateb na konferenci v hodnotě 4940,- Kč 

 

Příjmy 4940, 54- Kč 

Výdaje 4915,70 Kč 

 

3. restart Roku superhrdinství. Program CSPK v roce 2020. Přednáška Valmary 

profesorky Heléne Valmary, An aesthetic and transmedia approach of superhero 

movies v Kampusu Hybernská, 6. 10. od 18.30.  3 scénáře – a) uskuteční se off line a 

bude z ní streaming b) uskuteční se z Francie, kde bude mluvit Valmary a bude 

moderovaná na streaming c) neuskuteční se. Rozhodne se do 30. 9. 2020.  

Další přednášky budou v listopadu, asi 10. 11. Zdeněk Nebřenský a kosmonauti, 

v prosinci spolu s večírkem pozván Martin Foret. K přednáškám opět vybrán Campus 

když se nezhorší epidemická situace, bude 6. 10. přednáška . 

 

4. Konference Mainstream! a logistika jejího konání v čase uzávěrů prostorů. OD 

informoval o situaci, že někdo se odhlásil, hodně chce on-line. Dne 22.10. schůzka 

kvůli hybridní verzi konference v NM s IT a obchodním za účasti HA, OD, TK a JA. 

 

5. V rámci konference nějaké finance, z nichž lze graficky řešit aktualizaci loga celého 

vizuálu CSPK. TK zjistí grafika, se kterým spolupracuje v rámci jiného grantu 

s ÚSTRem, zda by nepomohl, hodně rychle a zkusí se dohodnout na pomoci, uvidí se. 

Případně i možnost spolupráce s jinými grafiky. 

 

6. Návrh tématu Roku 2021 – ve spojitosti s workshopem GAČRu na hudbu a sociální 

otázku v ČR 80.-90. léta 20. století navrhl OD, bude se dále specifikovat. 

 



7. JA navrhl termín a zahrádku – úterý či čtvrtek 13. či 15. 10., pošle Doodle. 

 

8. Aktivita on-line – fcbk budou obhospodařovat společně JA, HA a TK 

 

9. Domény zaplatil na další rok HA, vystaví CSPK i s razítkem potvrzení o daru spolku 

TK 

 

10. Ohledně dalšího PR – TK se pokusí vygenerovat soupis všech členů s emailovými 

adresami a pošle HA, aby mohl udělat list, ze kterého budou odcházet infa o akcích 

spolku, bude segment rada, členové a dle toho budou odcházet i různě mejly. 

 

11. JA představí do vánoc koncept spolkové kroniky, na starší období bude potřebovat 

spolupráci dalších členů. 

 

12. Jaro 2021 i v kontextu grantu by na FF UK mohl být členský seminář, mohl by 

pomoci k náboru členstva, sjednocení a obeznámení se s tématy členů. 

 

13. JL navrhl, že by mohla být v roce 2022 výstava v Národním památníku na Vítkově, na 

které by se podílelo, resp. ji připravilo CSPK, otázka tématu otevřena. 

 

14. Volba rady. Konstatováno, že vedení z loňska nemělo až tolik příležitostí se ukázat, 

tak doporučeno v plénu volit podobné. TK dva hlasy nepřítomných členů – Jakuba 

Machka a Marka Škorvagy+ JA jeden hlas Karla Šimy, který se během porady vzdálil. 

Předseda TK – pro 9, zdržel se hlasování 1, proti 1 

Místopředseda JA – pro 2, zdrželi se 2 

Koordinátor výzkumu – pro 11 

Rada – KŠ (pro 10, proti 1); BN (pro 10, proti 1), OD (pro 10, proti 1), HA (pro 10, 

proti 1) 

 

 Zapsal TK dne 18. 9. 2020 v Praze 
 


