
CASA, předsednictvo, 22.1.2009 

 

Přítomni: Zdeněk Uherek (ZU), Luděk Brož (LB), Jakub Grygar (JG), Yasar Abu Ghosh (YAG), 

Tereza Stöckelová (TS) 

Omluven: Marek Jakoubek 

 

Účet 

● YAG zjistí podmínky a možnosti 

 

IČO 

● ZU zajistí IČO a poté založí účet. 

 

 

Komunikace se členy 

Emailovou komunikaci se členy bude za předsednictvo zajišťovat JG (primárně) 

 

Neprodleně je třeba členům rozeslat: 

● zápis z valné hromady; 

● pověření předsednictvo k úkolům, tak jak vyplynulo z jednání valné hromady; 

● zápisy z dosavadních jednání předsednictva 

Forma rozeslání: dokumenty budou vyvěšeny na web, členové dostanou informaci o vyvěšení. 

 

Přihlašování k členství v CASA: 

● V dalším emailu požádáme stávající členy, aby vyplnili elektronicky přihlášku ke členství 

a zaslali nám ji k elektronické archivaci. Příspěvky bude možné platit, až bude účet. 

Budeme je informovat. 

● Na stránky by se měly dále vyvěsit přesní instrukce pro přihlašování a informace, že noví 

členovou se mohou hlásit. 

 

GAČR 

Explicitní zařazení antropologie do systému podoborových komisí GAČR 

● JG – návrh dopisu pro Matějů (nový předseda GACR), kde bude mu bude nastíněn 

požadavek plus žádost o schůzku k té věci 

 

 

Gellnerovský seminář: 

● Návrh aby CASA spolupořádala každý druhý GS (tj. 5 krát do roka) (ostatní zajistí za 

sociologii Musil/MČSS) – komunikovat s organizátory GS to bude ZU 

● Návrhy na možná vystoupení tento rok 

● Witebski (LB) 

● Luděk Brož 

● Yasar Abu Ghosh 

● Sarah Green (JG) 

 

 

Společná konference CASA/SASA: 



Návrh pro SASA přednese ZU na valné hromadě SASA 

● Pro CASA by bylo ideální, kdyby si organizační stránku konference letos vzala na starost 

SASA. Předsednictvo CASA se nyní soustředí na administraci spojenou se vznikem 

organizace (zřízení účtu, IČO, web, přihláškyky....), tedy to, co SASA už má za sebou. 

● Ideální by bylo, aby bylo místo konání konference dostupné (dopravně i finančně). Výběr 

místa je v gesci organizátorů. 

● Protože by se jednalo o společnou bienální konferenci SASA-CASA, předpokládáme, že 

by se CASA podílela na diskusi o obsahové stránce konference: o hlavním tématu a 

tématech jednotlivých panelů. Ideální by bylo, kdyby k tomuto účelu vznikl společný 

SASA-CASA konferenční výbor. 

● Jako ideální termín pro konferenci se nám zdá třetí týden září. Pokud bychom se na tomto 

terminu shodli, znamenalo by to, že první informace o konferenci by měly být zveřejněny 

v březnu. Případný konferenční výbor by tedy musel začít pracovat velmi rychle. 

 

 

Knižní řady ve spolupráci s nakladatelstvím SLON 

● Ze strany CASA možnost zaštítění dvou řad: „etnografické imaginace“ (YAG), „cargo“ 

(řada zaměřená na širší veřejnost, LB). 

● LB a YAG – zjistit, jak se na souběh obou řad tváří SLON. 

 

 


