
ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY CSPK 28. 6. 2021 

Místo konání: Kampus Hybernská 

Přítomni: Tomáš Kavka (TK), Jiří Andrs (JAS), Zdeněk Nebřenský (ZN), Lucie Procházková (LP), Ondřej 

Daniel (OD), Blanka Nyklová (BN), Jan Andrš (JAŠ), Martin Simota (MS), Karel Šima (KŠ), Petr Gibas 

(PG), Jakub Machek (JM) 

1. Informace o činnosti za uplynulý rok a perspektivy do budoucna: 

TK jako zásadní uvedl úspěšné dokončení Roku superhrdinů. Během něj došlo k nové zkušenosti a 

přizpůsobení se covidové situaci. Jako úspěšné novum se ukázala i přednáška expertky (Helene 

Valmary) ze zahraničí. Přednášky se konaly až do konce roku 2020. V první polovině roku 2021 CSPK 

aktivní v rámci přednášky OD na FF UK s názvem Kultura a společnost v evropských dějinách, kde se 

představilo on-line hned několik členů CSPK. 

Dalším významným počinem byla realizace on-line konference Mainstream! Popular Culture in 

Central and Eastern Europe (28. – 31. 10. 2020), kterou CSPK zvládlo bravurně a ukázalo tak svoji 

schopnost zařadit se mezi profesionální instituce reagující na aktuální covidovou situaci. Ke 

konferenci vzniklo i nové logo CSPK. 

Dále informoval, že byl úspěšně podán grant (společně TK a OD) k workshopu Mládež, hudba a třída 

v českém postsocialismu u Fondu česko-německé budoucnosti. Díky němu nabral původně český 

workshop mezinárodní rozměr a bylo možné i nakoupit částečně techniku a zčásti se pustit do 

rekonstrukce www stránek spolku. Co se týče technického vypracování grantu, posunul jej hlavně JAŠ 

JAŠ informoval o výsledcích online a hybridního provozu přednášek. Obecně konstatoval, že na 

podněty ze strany spolku je větší reakce než na obvyklé obchodní aktivity a přednášky sleduje slušné 

procento zájemců. Nejúspěšnější přednáška loňska byla BN věnovaná genderu a populární kultuře 

JAŠ informoval o nákupu elektroniky a následně její inventarizaci, TK vypracuje excell, kde techniku 

zapíše a dá ji inventarizační čísla 

TK informoval o stavu financí, v loňském roce CSPK získalo cca 7 000,- Kč, které investovalo do 

nového loga a designu stránek CSPK. 

TK a KŠ chtějí, aby CSPK vstoupilo do Rady vědeckých společností; jednotlivý členové navrhují zajistit 

podporu od akademických autorit (Bílek, Štaif, Janáček, Vaněk, Šmejkalová...), konkrétně se pokusí 

vědecké autority oslovit jednotliví členové. BN vypracovala dopis, který následně lehce rozšířili TK a 

KŠ. Tento dopis bude poslán nejspíše až na podzim Radě vědeckých společností. Dopis ve fyzické 

podobě koloval mezi členy na VH. 

Hlasování o přijetí nových členů: 

Martin Simota 9 pro/ 0 oproti/ 0 se zdrželo = PŘIJAT 

Petr Gibas 10 pro/ 0 oproti/ 0 se zdrželo = PŘIJAT 

Jan Blüml 11 pro/ 0 oproti/ 0 se zdrželo = PŘIJAT 



 

Volba tematického roku 2021/22 

Z několika návrhů byl vybrán Rok dinosaurů jako nejlépe předpřipravený návrh. Další témata jako 

hudba, mizogynie ad. byly odsunuty k uzrání do dalších let. Zejména myzogynie předložená ZN 

diskutována, zda by nebyl vhodný workshop v průběhu roku jako pozvánka do roku 2022/23 

Nápady na přednášky Roku dinosaurů: 

TK – hmotná kultura 

BN – vlastní přednáška + zahraniční odborník 

JAŠ – game studies vlastní + externí odborník 

OD+MS – dinosauři v populární hudbě 

KŠ – političtí dinosauři 

ZN – mizogynní  dinosauři jako můstek do dalšího tematického roku 

Případně kontaktovat Jiřího Flígla a domluvit přednášku v kině Aero (?), nabídnout přednášku 

Brakfestu a dalším stálejším rezidentům 

Ideálně nabídnout přednášku k tématu odborníkovi na dinosaury a obecně paleontologii z nějakého 

muzea 

JAS v případě potřeby zorganizuje Biograf 

Ideový výkop zajistí BN a JM (ideálně během měsíce července 2021) 

Organizaci přednášek zajistí JAS s pomocí ZN a dalších členů 

TK informoval, že k fyzickému konání přednášek by měl být k dispozici prostor Kampus Hybernská 

 

Volby předsedy a rady na léta 2021/22 

předseda TK 10 pro/ 0 oproti/ 1 se zdržel 

místopředseda JA 9 pro/ 0 oproti/ 2 se zdrželi 

tajemník ZN 10 pro/ 0 oproti/ 1 se zdržel 

koordinátor výzkumu BN 10 pro/ 0 oproti/ 1 se zdržel 

radní KŠ 10 pro/ 0 oproti/ 1 se zdržel 

radní OD 11 pro/ 0 oproti/ 0 se zdržel 

radní JAŠ 10 pro/ 0 oproti/ 1 se zdržel 



TK děkuje za silný mandát a vítá všechny nové členy, jakož se těší na další spolupráci se všemi 

současnými 

Ostatní 

OD předesílá konferenci na červen 2022 (podle toho, zda získáme grant). Ten podal ve spolupráci 

s JAŠ, téma konference ještě není přesně stanoveno 

JAS se pokusí zorganizovat setkání na zahrádce srpen-září 

 

 

zapsal: JAS, TK 

 


