Zápis ze zasedání předsednictva CASA 12. 10. 2018
Místo zasedání: FHS UK, U Kříže 8, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Přítomni: Markéta Zandlová, Michal Lehečka, Martin Heřmanský, Hana Synková
Omluven: Zdeněk Uherek, Daniel Sosna
1) Konference CASA-SASA
 program předán SASA, další zpracování je v jejich kompetenci
 údaje pro faktury, tedy adresy, jsme při přihlašování nesbírali, Martin
Heřmanský napíše slovenské straně, aby obeslala účastníky s tím, že pokud
chtějí fakturu, mají poslat své údaje, příp. na fakturu stačí i adresa instituce
 Hana Synková napíše slovenské straně, že Petr Skalník je v zahraničí a
nezúčastní se – pokud vypadl ještě někdo v jiných panelech, je možné tuto
sekci, ve které by zbyli jen dva přednášející, rozpustit. Zaurguje zaslání
programu, který měl přijít do konce týdne.
 Hana Synková sehnala diskusanta Radana Haluzíka a napíše slovenské
straně s žádostí o odpuštění jeho poplatku.
 doplněni chairové do volných panelů – návrh pošle Martin Heřmanský
2) Causa Scheffel na konferenci CASA-SASA
 Yasar Abu Ghosh na konferenci nepojede, nebude tedy referovat o této cause
3) Soutěž o cenu CASA
 bude vyhlášenado 15. 10. s deadlinem pro přihlášení 15. 11.
 Martin Heřmanský napíše Danielu Sosnovi email, aby připravil novou verzi
vyhlášení.
 Daniel Sosna osloví kolegy z různých pracovišť, zda by zasedli v hodnotící
komisi.
4) Hlasování per rollam o stanovách
 Michal Lehečka a Markéta Zandlová formulují hlasování o volebním řádu
 Markéta Zandlová připraví návrh mailu, rozeslán bude 15. 10. (kdy začne
měsíční lhůta)
 hlasování bude probíhat od 15. 11. do 30. 11
 v průběhu hlasování budou zaslány 3 připomínky


po odhlasování Michal Lehečka zařídí výrobu 2 razítka s novým názvem
(včetně z. s.), adresou (Národní 3) a IČO

5) Valné shromáždění + LHL 2019 (Parkin)
- termín konání 12. 1. oznámí Martin Heřmanský přednášejícímu
6) Cargo
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rozhodnuto o přechodu Carga výhradně na elektronickou verzi a zastavení
verze tištěné. Návrh bude odhlasován na Valné hromadě.
 Peníze ušetřené za tisk budou užity jako odměna editorovi, v případě
hostujících editorů bude odměna rozdělena napolovic.
 dosavadní stav jednotlivých čísel
 číslo Petry Ezzeddine – stále v procesu dokončování
 číslo Daniely Pěničkové – stav zjistí Hana Synková
 retro překladové číslo – stav zjistí Markéta Zandlová
 nutno zjistit funkčnost redakční rady (Markéta Zandlová se otáže šéfredaktora)
 dotace RVS na rok 2019 podány
 vyúčtování dotací za rok 2018 zajistí Michal Lehečka
7) Revize etického kodexu (v návaznosti na proběhlý workshop)
 Michal Lehečka založí nový Google profil etickykodexcasa@gmail.com
 Hana Synková nahraje stávající verzi Etického kodexu a otevře v googledocu
 Následně také osloví účastníky workshopu s prosbou, aby lidé nasdíleli svoje
gmailové adresy, a mohli se zapojit do editace
 Deadline: konce října.
8) Členské příspěvky WCAA
 žádost o dotace na RVS podána
 WCAA poslali fakturu
 Michal Lehečka fakturu proplatí
 vyúčtování dotace do 30. 11. 2018 zařídí Michal Lehečka a Martin Heřmanský
9) Konference Applied Anthropology Network v roce 2019
 konání v Praze prozatím pozastaveno, protože AAN požadují 50% finanční
spoluúčast (250 000 Kč), kterou nejsme v tuto chvíli schopni ani s pomocí
Anthropictures zaručit.
 Po konání letošní konference v Lisabonu získat od AAN jasné požadavky a
vyjádření, co zajistí AAN a co zajistí místní komitét (CASA). Pavel Borecký by
jako garant měl být půl roku před akcí na místě.
 O konečném vyjádření rozhodnout do konce listopadu.
 Michal Lehečka zajistí od AAN materiály a dodá je Martinovi Heřmanskému.
 Martin Heřmanský bude o zaštítění konference jednat s proděkankou FHS pro
vědu a výzkum.
 Důraz klást na sponzoring v podobě pronájmu zdarma.
10) Gellnerovská konference 2020
 Petr Skalník oznámil předsednictvu, že se mu nepodařilo získat peníze
z uvažovaných zdrojů.
 Martin Heřmanský jej požádá o finanční rozvahu a detaily týkající se místa
konání a složení organizačního týmu (bez těchto detailů se CASA nemůže
v přípravě angažovat).
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11) Zvané přednášky CASA
 Zvaná přednáška z jara 2018 proběhne na FSV UK v listopadu. Zuzanu
Sekerákovou Búrikovou pozval Jakub Grygar. Markéta Zandlová získá od
Jakuba Grygara propagační materiály k přednášce.
 Zvaná přednáška na ZS 2018 bude vyhlášena 15. 10. (Martin Heřmanský
kontaktuje Daniela Sosnu). Termín přihlášek stanoven do 30. 10., vyhlášení
výsledků 7. 11.
 Nutno dbát na to, aby přednášky probíhaly v semestru, v němž jsou vypsané.
12) Gellnerovské semináře
 od začátku semestru se doposud žádný seminář nekonal
 Potenciální návrhy přednášejících:
 FSV má hostujícího profesora (Martin Heřmanský zjistí detaily u
Zdeňka Uherka).
 Hana Synková kontaktuje Antropofest, aby počítali s možnými hosty
opět na Gellnerovský seminář
 Martin Heřmanský zjistí, zda by hostující přednášející na FF UK
nechtěli vystoupit na GS
13) Zápis z VS 2018
- zápis je hotov, Martin Heřmanský jej pošle ověřovatelům a domluví s nimi schůzky
ohledně podpisů
14) Účet z Twitteru
 dle rozhodnutí Valného shromáždění má Daniel Sosna zalořit CASA účet
Twitter
 Martin Heřmanský zjistí stav řešení. se ho zeptá… ale nemusí se nutně
zakládat
 alternativní návrh umístit feed z Twitteru na web CASA
15) Řešení úkolů z minulé schůze:
A) Podpisové vzory a převod hospodaření
 Michal Lehečka a Martin Heřmanský dokončili převod hospodaření a
úpravu podpisových vzory pro disponování s prostředky asociace.
B) Automatický mailing list
 Martin Heřmanský vytvořil v prostředí Google Groups skupinu členů
CASA. Služba bude užívána k rozesílání informačních emailů členů
asociace (skrze emailovou adresu casachannel@googlegroups.com).
C) Filmové výstupy a jejich hodnocení v RIV
 Řešení odloženo na příští zasedání předsednictva.
16) Předběžný termín příštího zasedání předsednictva – prosinec 2018
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Zapsala: Hana Synková
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