Přílohy
Příloha č. 1: „Prohlášení o ukončení Czechteku“ uveřejněno v září 2006 [Pražský
2017: 11n.]:
Vzhledem k tomu, že situace kolem CZTK je dále neudržitelná, došli zástupci české
freetekno

komunity

k

tomuto

radikálnímu

rozhodnutí.

Letos

a

s

největší

pravděpodobností už ani nikdy v budoucnu se žádná akce v rozsahu a pod názvem
CZECHTEK neuskuteční.
A to z těchto důvodů:
- Postupná likvidace původních myšlenek freetekna.
- Parazitismus subjektů nesouvisejících se scénou včetně valné většiny samotných
účastníků.
- Neschopnost a neochota respektovat elementární principy chování ve svobodném
prostoru.
K prohlášení se připojili tyto soundsystémy: Oktekk, Strahov, NSK, AKA.IO, Komatsu,
Spiritual, Mayapur, Layka, Pentatonika, Merkur, Fatal Noise, Matchbox, Luxor, Cirkus
Alien, Vosa, Bazooka, Koryto, Shamanic, Zuqwa, Czajovna, Figura, Machine Works,
Metro, Ultimate Crew, Basswood, Mutaphone, FDM, Jednota, TMC, NabaziGangoo,
Massive Elementz, UANDU Tribe, MHD, Hondzik Sound, Witacid, Iluzor, Detox23,
Pandemic, Spectro, Radiator, Swampsound, Gummo, EskanoiZZe, Tsunami, Yaga,
Synthetik, MiMiK, Squakka, Mandala, Alkaline, Dynamodestroy, Triptekk, Tekkirk,
Remek, FSS, Shadow cabaret, Invaders, Mushroom, Bassmekk, Swazarm, Techamin,
Laydakk, Othersidesystem, Inkognito, T2B a další.“

Příloha č. 2: „Unlike the Insider, the Outsider has neither been socialized in the group
nor has engaged in the run of experience that makes up its life, and therefore cannot have
the direct, intuitive sensitivity that alone makes empathic understanding possible“
[Merton 1972: 15].

Příloha č. 3: Scénář výzkumných rozhovorů
1) Místo freetekna v životě informátora
a) Jak s k freeteknu dostal/a?
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b) Kdy se k němu dostal/a?
c) Co pro něho/ni znamená freetekno?
d) Zkušenost s jinými subkulturami.
2) Základní principy freetekna
a) Na jakých základech stojí freetekno subkultura?
b) Distinkce s jinými kulturami/subkulturami.
c) Význam části „free“ ve slově freetekno/freeparty.
3) Základní principy freeparty
a) Jak informátor definuje freeparty?
b) Distinkce s jinými druhy hudebních akcí.
c) Význam části „free“ ve slově freeparty.
d) Distinkce mezi legálními a ilegálními akcemi.
e) Distinkce mezi teknivalem a malou freeparty.
4) Transformace scény
a) Vidí informátor nějaké prvky změny oproti dřívějším dobám na freetekno
scéně?
b) Doptávat se na vše, co v tomto smyslu zmíní.
5) Transformační procesy (nepodsouvat, pracovat s tím, co sám/sama zmíní)
a) Komercionalizace
i) Co jsou prvky komerce?
ii) Objevují se tyto prvky ve freeteknu?
iii) Distinkce mezi komerční a nekomerční hudební scénou.
iv) Distinkce mezi komerční a nekomerční hudební akcí.
v) Jak to bylo ve freeteknu dříve a dnes?
b) Dekriminalizace
i) Role a význam ilegality ve freeteknu
ii) Jakým způsobem se organizují ilegální freeparties?
iii) Jakým způsobem se organizují legální freeparties?
iv) Jak to bylo ve freeteknu dříve a dnes?
c) Drogová situace
i) Spojení drogy a freetekno.
ii) Zkušenost informátora s drogami.
iii) Druhové a kvantitativní zastoupení drog na freeparties.
iv) Jak to bylo ve freeteknu dříve a dnes?
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d) Atmosféra freeparties
i) Charakteristika atmosféry na freeparty.
ii) Čím je vytvářená atmosféra na freeparties?
iii) Freetekno jako šamanistický rituál.
iv) Jak to bylo ve freeteknu dříve a dnes?
e) Lidé na freeparties
i) Jací lidé jezdí na freeparties?
ii) Jak se projevuje jejich subkulturní styl? (oblečení, úpravy těla, účesy,
mluva)
iii) Jak to bylo ve freeteknu dříve a dnes?
f) Další aspekty transformace freetekno scény
i) Doptat se na vše, co vyplyne z rozhovoru
6) Hierarchie ve freetekno scéně
a) Postavení Djů.
b) Postavení lidí od soundystému.
c) Postavení žen ve freetekno scéně.
7) Politická rovina freetekno scény
a) Je freetekno subkultura nositelem nějaké určité politické myšlenky?
b) Freetekno na pravolevé škále politické orientace.
8) Zjistit, zda nemá informátor potřebu něco dodat.

Příloha č. 4: Základní informace o informátorech


Adam – 31 let; organizátor, DJ; na poli freetekno scény se pohybuje od roku 2002



Jaroslav – 29 let; organizátor; na poli freetekno scény se pohybuje od roku 2005



Ondra – 37 let; organizátor, DJ; na poli freetekno scény se pohybuje od roku 1997



Pavel – 29 let; návštěvník freeparties; na poli freetekno scény se pohybuje od roku
2006



Maggie – 27 let; návštěvnice freeparties; na poli freetekno scény se pohybuje od
roku 2006



Tony – 28 let; DJ; na poli freetekno scény se pohybuje od roku 2006
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Příloha č. 5: Vyjádření organizátorů Winter Conspiracy – zdroj: facebookový profil
soundsystému FDM
WC is still pure tekno party! No sponsorships, No online pre-sales, No rented sounds and
lights, No „Star djs“ invited, No BUSSINESS!
Just 3 Czech soundsystems and always one international guest soundsystem with their
own soundwall etc. This year we are proud to make this madness with our Dutch friends
Kierewiet Systém.
And this year we are going to make just 1 absolutely unbelievable huge STAGE
Rave on
FDMFrex
SwampSounD
DWCsound

Příloha č. 6: vlivová síť transformačních procesů
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