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Zápis z Valného shromáždění CASA 12. 12. 2015 

 

 

Přítomni: 

Předsednictvo: Petra Ezzeddine, Martin Heřmanský, Martin Hříbek, Daniel Sosna, 

Hana Synková, Zdeněk Uherek 

Řádní členové: Barbora Bírová, Hana Horáková, Ema Hrešanová, Josef Kandert, 

Jaroslav Klepal, Michal Lehečka, Hedvika Novotná, Daniela Pěničková, Michael 

Rádl, Markéta Slavková, Markéta Zandlová 

Členové s omezeným členstvím: Jaromír Mára, Barbora Stehlíková, Zuzana Terry 

 

 

1) Přijetí nových členů 

 Do CASA byli přijati tři noví členové s omezeným členstvím - Jaromír Mára, 

Zuzana Terry a Barbora Stehlíková. 

2) Představení programu 

 Zdeněk Uherek představil program valného shromáždění 

3) Spolupráce s WCAA 

 Zdeněk Uherek referoval o spolupráci CASA a World Council of 

Anthropological Associations. 

4) Gelnerovský seminář 

 Zdeněk Uherek zhodnotil průběh Gellnerovských seminářů v roce 2015 

5) Konference Making Anthropology Matter 

 Zdeněk Uherek zhodnotil průběh společné akce EASA a CASA 

 Publikováno bude společné prohlášení a to i v české mutaci 

6) Konference Aplikovaná antropologie ve veřejném prostoru 

 Petra Ezzeddine referovala o průběhu konference zaměřené na aplikovanou 

antropologii v rámci které proběhla i sbírka na uprchlíky 

 Hana Synková představila plán monotematického čísla Carga, které bude 

obsahovat přepracované příspěvky z konference 

7) Uprchlíci 

 Petra Ezzeddine otevřela debatu o reakci na uprchlickou krizi 

 Byl vytvořen seznam expertů, kteří jsou ochotni vyjadřovat se k dění do médií 

 Byla vydána tisková zpráva a na webu CASA byl seznam expertů vyvěšen 

8) Studentské hnutí za solidaritu 

 Zástupci Studentského hnutí za solidaritu představili své hnutí 

 Diskutovány byly možnosti jak spojit síly s CASA 

9) Facebook 

 Hanka Synková referovala o facebookové stránce CASA 

10) Finanční zpráva 

 Martin Heřmanský představil stav financí CASA 

 Zpráva byla valnou hromadou schválena v poměru: 16 pro, 1 se zdržel, 0 proti 

11) Zpráva revizní komise 

 Daniela Pěničková představila revizní zprávu 

 Zpráva byla valnou hromadou schválena v poměru: 16 pro, 1 se zdržel, 0 proti 

12) Časopis Cargo 

 Diskutováno bylo chybějící číslo časopisu Cargo z roku 2013 

 Číslo bude nutné vydat, existuje ale několik variant, jak bude naplněno  

13) Soutěž o cenu CASA 
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 Daniel Sosna představil soutěž o cenu CASA zaměřenou na studenty 

antropologie 

14) Konference CASA 

 Na podzim 2016 proběhne konference CASA 

 Daniel Sosna představil obecné téma konference, kterým by se mohla stát 

„nejednoznačnost“ 

 Diskutována byla i možná data v září 2016, aby nedošlo ke kolizi s dalšími 

konferencemi  

15) Cyklus zvaných přednášek CASA 

 Martin Hříbek představil cyklus zvaných přednášek CASA, kdy budou 

členové CASA přednášet mimo své domovské instituce 

16) Prosazení antropologie do středoškolské výuku 

 Hana Horáková navrhla jako jeden z cílů CASA prosazení výuky sociální 

antropologie do středních škol. 

 Z členů CASA byl vytvořen výbor, který se této otázce bude věnovat. 

 

 

 

Zapsal: Daniel Sosna 


