Zápis ze schůze předsednictva CASA, 23. 1. 2018 (14:30 – 18:00)
Pražské kreativní centrum, Staroměstské nám. 4/1, Praha 1
Přítomni: Martin Heřmanský, Michal Lehečka, Daniel Sosna, Hana Synková, Markéta
Zandlová
Omluven: Zdeněk Uherek
1) Konference CASA/SASA:
A) Výzva (Call). Zbytku předsednictva bylo předloženo prvotní znění výzvy na
Konferenci SASA/CASA 2018 jenž byl vypracován členy přípravného výboru
Danielem Sosnou a Markétou Zandlovou. Prvotní návrh byl přítomnými členy
přijat pouze s drobnými výhradami. Oba se vyjádřili, že do zítřka (24. 1. 2018)
výzvu dopracují do tvaru vyhovujícího pro odeslání slovenským kolegům.
B) Diskuse o výši poplatku. Zvažováno několik možností. V zájmu větší atraktivity
konference pro „low income“ scholars se přítomní shodli na tom, že je vhodné
uvažovat o strukturaci výše poplatků. Předsednictvo tedy navrhuje vyhlásit: „early
bird“ poplatek – ve výši 30€ (deadline, cca měsíc po přijetí příspěvků, dále
navrhovaných 50€). Studentské sazby považuje předsednictvo za adekvátní ve výši
15€ (early bird) a 30€ (regular).
C) Důraz na úspory v rámci cateringu. Předsednictvo se shoduje, že není třeba
objednávat honosný catering a navrhuje omezit přidružený program, v zájmu
úspory prostředků obou organizujících institucí.
D) „Keynote“ speakers. Chris Hann (navrhovaný členy SASA) předsednictvem
zavrhnut, vzhledem k tomu, že je na konferencích velmi často a v říjnu vystoupí na
univerzitě v Plzni v rámci jiné akce. Další navržený ze strany SASA je Andre
Gingrich z Vídeňské univerzity. Daniel Sosna navrhuje oslovit Antonia Robbena
z Utrecht University. Předsednictvo se shodlo na nutnosti prodiskutovat možnost
dalších kontaktů s „mimo-předsednickým“ členem přípravného týmu Luďkem
Brožem (zařizuje Markéta Zandlová a Daniel Sosna).
E) Termíny a deadliny: call je téměř hotov, datum, místo a poplatky jsou určeny.
 Konání konference: 9. - 10. 11. 2018
 Po diskusi rozhodnuto spojit call for panels and papers dohromady
 Začátek 02/18 - Vyvěšení Call for paper and panels
 31. 3. 2018 - Deadline - Call for papers and panels
 30. 4. 2018 - Deadline - rozhodnutí o přijetí příspěvku,
 30. 4. 2018 - Otevření „early bird“ registration
 30. 6. 2018 - „Early bird“ deadline
F) Po diskusi akcentována nutnost dořešit finanční rozvahu. Pro CASA by bylo
nejvhodnější, aby každá z asociací zaplatila svého „keynota“. Z konferenčních
poplatků by následně byla placena organizace, drobné občerstvení atd. Pokud by
na základě poměru mezi vybranými financemi a náklady vzniklo manko – je
možno domluvit vystavení na fakturu pro CASA na polovinu tohoto manka.
2) Příprava na valné shromáždění
A) Zprávu o činnosti za rok 2017 během následujících čtrnácti dní vyhotoví
předseda Martin Heřmanský (na základě výroční zprávy pro RVS AV ČR).
B) Zprávu o hospodaření CASA za rok 2017 vyhotoví hospodář Michal Lehečka,
zároveň již počal řešit termín setkání revizní komise (cca na konci ledna).
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C) Zpráva o časopisu Cargo - report Markéty Zandlové po komunikaci
s omluveným Zdeňkem Uherkem.
Existuje šance, že letos vyjdou tři čísla:
 Tématické číslo Daniely Pěničkové je připraveno do zlomu a vyjde
s vročením 2017.
 Tématické číslo Petry Ezzeddine (referuje Hana Synková).
Číslo je stále v procesu. Nastal problém s některými autory, kteří tak
dlouho čekali na vydání, až pravděpodobně poslali články jinam. Haně
Synkové se podařilo náhradou získat text Kateřiny Siridopolu-Janků.
Deadline: vyjde snad do prázdnin.
 Překladové číslo (2013) v současné době jsou dva texty zadány
k překladu.
D) Forma časopisu Cargo – diskuse o nutnosti tištěné verze v návaznosti na:
 Tištěná verze není podmínkou zanesení Carga do databáze ERIH.
 Tištěná verze není podmínkou pro získání každoroční dotace RVS na
publikaci časopisu.
E) Bienální konference CASA-SASA – během valného shromáždění bude sděleno
základní info.
F) Soutěž o cenu CASA – vyhlášení proběhne na Valném shromáždění. Je třeba
domluvit finální pořadí prostřednictvím diskuse hodnotitelů.
 V současné chvíli se zdá, že je o vítězích soutěže rozhodnuto, komise
oznámí vítěze Haně Synkové, která komunikuje se soutěžícími, aby
oslovila výherce.
 Po diskusi navrženo referentovi soutěže (Daniel Sosna) zvážit formu
ocenění pro ty, kteří jsou na dalších místech, jinými slovy zvážit institut
pozice „runner up“. Referent vymyslí formu čestného uznání.
 Účastníkům soutěže bude nabídnuto členství v CASA, s tím že budou na 1
rok zbavení povinnosti platit členský příspěvek.
 Vítězové budou ocenění finanční odměnou 3000 Kč za první místo (v Bc. i
Mgr. kategorii). Michal Lehečka připraví materiály pro vyplacení finanční
odměny (PDV).
 Komise obou ročníků budou vyvěšeny společně s dalšími informacemi na
webové stránky (zařizuje Martin Heřmanský).
G) Revize stanov CASA – podle návrhů Michala Lehečky a Markéty Zandlové nutno
dořešit:
 Problematiku usnášeníschopnosti řádné schůze a možnost vyhlášení
mimořádné schůze (viz občanský zákoník §212-303).
 Stanovení volebních většin pro různé záležitosti – vyloučení člena,
odvolání předsednictva, změna stanov („ústavní“ 67%), ostatní hlasování
(50% hlasujících členů).
 Další navrhované změny přednesou referenti na schůzi: obecně upravení
stanov v souladu se současnou legislativou, zapracovat unifikaci formální
podoby členství (poplatky však nechat stále strukturované), zmínit
§501/2002 Sb. O výslovné neziskovosti spolku, definice a pravomocí
etického panelu.
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Michal Lehečka a Markéta Zandlová se pokusí odeslat členstvu stanovy
s návrhy změn před schůzí k nahlédnutí a k přípravě případných
komentářů.
 Diskutována otázka výše poplatku pro doktorské studenty - dohodnuto, že
zůstane v plné výši (tedy 500Kč), snížená částka bude platit pro
magisterské a bakalářské studenty.
 Diskutována změna charakteru spolku směrem k větší otevřenosti vůči
laikům se zájmem obor. Přijata myšlenka otevřít CASA laikům, ale
zachovat její charakter primárně jako profesní organizace.
H) Volební řád – rozhodnuto, že vznikne jako nový dokument, jenž bude oddělen od
stanov.
 Hlavním předmětem volebního řádu budou parametry pro volbu
předsednictva
 Volba předsedy – dohodnuto zanesení pravidla: kdo kandiduje na
předsedu, automaticky kandiduje i do předsednictva. Důvodem je
precedens z roku 2017, kdy neúspěšný kandidát na předsedu získal velký
počet hlasů, ale neskončil v předsednictvu, protože se soustředil jen na
volbu předsedy.
3) Workshop k etice (19. 3. 2018)
Program akce:
 Předsednictvo doporučuje zařadit dva „iniciační“ příspěvky, které budou
předneseny předsednictvem CASA – jedno na téma etického kodexu
(Daniel Sosna) a etického panelu (Hanka Synková).
 Na základě nedávno vydaného článku k etice pozvat Terezu Stöckelovou a
Terezu Virtovou – zařídí Hanka Synková.
Místo konání: Skautský institut (Malé náměstí 1/4):
 Předsednictvo navštívilo místnosti, kde se bude workshop konat a
konstatovalo, že místo výborně vyhovuje formátu akce.
 Catering na etický panel bude hrazen z financí CASA.
 V nejbližších dnech finálně dohodnout – verzi kávy pro účastníky, Hana
Synková zjistí, kolik různé varianty stojí a vyjedná vystavení faktury.
 Domluvena horní hranice počtu účastníků: 50 osob.
 Michal Lehečka vytvoří Google dotazník pro závazné přihlášky: deadline
10. 3. 2018.
4) Programové prohlášení
 Martin Heřmanský vypracuje text tohoto prohlášení (rest z minula).
 Předsednictvo se shodlo na tom, že na VS je nutno zdůraznit, jaké aktivity plánuje
předsednictvo na další rok – Cargo, bienální konference, Gellnerovský seminář, zvané
přednášky, zmínit možnost spolupráce s EASA Applied Anthropology network
(prezentaci připraví Martin Heřmanský).
5) Propagace akcí CASA dalšími kanály.
 Daniel Sosna navrhuje zvážit založení twitterového účtu CASA. Bude navrženo na
Valném shromáždění, s ohledem na to, zda je Twitter členy CASA užíván.
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Přijat návrh na vytváření facebookových událostí pro všechny akce CASA (zařizuje
Hana Synková)

6) Zvaná přednáška CASA
 Michal zařídí 2 ks smlouvy o dílo na přednášku Hanky Horákové v Hradci Králové á
1000,- Kč (Hana Horáková, Luděk Jirka).
7) Antropofest a Gellenerovský seminář
 V pátek 26. 1. 2018 proběhne Gellnerovský seminář s promítáním filmu Hotel
Splendid Mauro Bucciho.
 Zařízení technického zázemí (získání digitální verze filmu a zapůjčení notebooku) řeší
Hana Synková, Martin Heřmanský a Michal Lehečka.
8) Podpisové vzory
 Podpisové vzory a přístupy k účtu byly převedeny (předávací protokol u hospodáře
Michala Lehečky)
9) Automatický mailing list
 Návrh použít službu Mail Chimp. Hana Synková zjistí možnosti služby od pořadatelů
Antropofestu, kteří jej užívají.
 Návrh použít službu Google Groups (prověří Martin Heřmanský).
 Implementaci zvolené možnosti zařizuje Martin Heřmanský.
10) Gellnerovský seminář
 (aktuálně viz bod 6)
 Hanka Synková – na Antropofestu Mauro Bucci – Hotel Splendid,
 7.3.2018 - Petr Špecián,
 Markéta Zandlová osloví Přemysla Máchu.
11) Časopis Cargo
 Viz bod 2C
12) Zahrnutí etnografických filmů jako vědeckých výstupů
 Martin Heřmanský zjistí vazby mezi RIV a RUV u proděkana FHS UK Marka
Skovajsi.
 Viz schůze 13. 10. 2017.
 Řešení odloženo na příští schůze
13) Hlavičkový papír
 Návrhy Michala Lehečky předloženy předsednictvu, forma odsouhlasena.
14) Změna adresy sídla spolku
 Předsednictvo souhlasilo s návrhem přesunout sídlo k předsedovi Martinu
Heřmanskému
 Martin Heřmanský se zaručí, že bude došlou korespondenci předávat předsednictvu i
po ukončení jeho mandátu v předsednictvu.
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15) Antropologie na středních školách
 Viz schůze 13. 10. 2017.
 Řešení odloženo na příští schůze
16) Mnislav Zelený a jeho pojetí sociální a kulturní antropologie
 Viz schůze 13. 10. 2017.
 Shoda na možnosti individuální reakce
 Vnést dotaz na VS, jak se k Zeleného pojetí antropologie staví ostatní členové CASA.

Zapsal: Michal Lehečka
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