Zápis schůze předsednictva CASA – 3. 6. 2019 – 11:00 – 13:00, budova FHS UK,
Jinonice, místnost 1035
Přítomni: Martin Heřmanský, Jaroslav Klepal, Michal Lehečka, Daniel Sosna, Zdeněk
Uherek, Markéta Zandlová
1) Předseda zahajuje schůzi a vítá nové předsednictvo.
2) Nutno vyvěsit zápis z Valného shromáždění a Volební protokol (pověřen M.
Heřmanský).
3) Struktura předsednictva a rozdělení rolí
 Předseda zahájil schůzi volbou funkcí v rámci předsednictva
 Hospodářem zvolen Michal Lehečka, 5 pro, 1 se zdržel, 0 proti
 Místopředsedou byl zvolen Daniel Sosna, 5 pro, 1 se zdržel, 0 proti
 Místopředsedkyní zvolena Markéta Zandlová, 5 pro, 1 se zdržel, 0 proti
 Neoficiálním sekretářem určen Daniel Sosna
 Správcem facebookového profilu CASA určen Jaroslav Klepal. Ke zvážení, zda
nezaložit samostatný email, kam by se zasálali návrhy na příspěvky a vytvoření
twitterového účtu.
4) Registrace stanov CASA
 Zatím nevyřešeno. Nutno zaslat poštou (M. Heřmanský tak učiní v nejbližších
dnech) nebo založit datovou schránku.
 Do spolkového rejstříku se zaregistruje staré předsednictvo, následně nové, až
potom stanovy a změna sídla.
 M. Heřmanský a M. Lehečka se sejdou s právníkem ohledně podrobností změny
stanov, vkládání hospodaření, výroční zprávy, ad.
 Rovněž bude výhledově řešeno potvrzení o souhlasu s umístněním sídla spolku na
RVS.
 M. Lehečka se poradí s právníkem o možnosti vytvoření všeobecné plné moci
členů předsednictva pro předsedu v zastupování při jednání s úřady.
5) Gellnerovská konference
 Předsednictvo doporučuje vyřešit nesrovnalost ve finančních datech v žádosti na
OSF, bude se žádat cca 21 000 Euro, je třeba sjednotit částky a měny (někde
uvedena EUR, jinde USD nebo CZK).
 Rozhodnutí ohledně žadatele (FSV či Cefres) předsednictvo ponechává na Petru
Skalníkovi jako na hlavním organizátorovi konference.
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6) WWNA 2020
 V memorandu o spolupráci mezi EASA AAN a CASA je třeba specifikovat, jakou
podobu má mít podpora CASA při přípravě grantu a explicitně uvést, že
příjemcem grantu nebude CASA, ale jiný subjekt. (M. Heřmanský a M. Lehečka).
 Role CASA by měla být jiná než finanční.
 Za Anthropictures deklaruje zájem být v přípravném výboru Marie Heřmanová
(bude tedy zajištovat: Organizing Commitee, Wenner Gren, IFR).
 Za členstvo CASA je navrženo, aby byla jako člen Organizing Commitee oslovena
Hana Synková.
 Předsednictvo navrhuje do Organizing Commitee M. Lehečku.
 M. Heřmanský bude členem Advisory Group WWNA za CASA.
 Předsednictvo trvá na tom, aby téma zůstalo vztaženo k městu a bydlení, protože
v českém kontextu je toto téma aktuální z hlediska aplikace a spolupráce
antropologie s veřejnou i privátní sféru. Zdeněk Uherek navrhuje možný akcent na
sociální bydlení.
 Zvážit a prozkoumat možnost využití místností na FHS s ohledem na
předpokládané stěhování FHS do nové budovy v Troji v létě 2020 (M.
Heřmanský). Z. Uherek nabízí, že místnosti může v případě potřeby poskytnout
FSV.
 Cestovné pro jednoho speakera může CASA hradit pouze v případě, že dotyčný
bude mít i paralelní přednášku pro CASA (Gellnerovský seminář apod.)
 V proposalu je uvedena možnost financování z prostředků Akademie věd. Nutno
zjistit, kdo je pověřen jednáním (M. Lehečka a M. Heřmanský).
7) Podpora turecké antropoložky Altinay
 D. Sosna popisuje situaci a dostupné informace. Dotyčná byla odsouzena na dva
roky vězení za „protistátní činnost“.
 Předsednictvo se shodlo na sepsání vyjádření podpory. Vypracováním pověřen D.
Sosna.
 Z výzvy není jasné, komu je třeba dopis adresovat (zajišťuje M. Zandlová).
 Prohlášení bude zasláno odpovídajícím místům (viz výše) a vyvěšeno na webu
CASA.
8) Nový web CASA
 M. Heřmanský navrhuje vytvořit zbrusu nový web CASA, nezobrazuje se jak má,
je třeba počítat i s mobilním zobrazením.
 Předsednictvo se shoduje na to, že je nutno zvážit, koho na zpracování webu
oslovit a kolik můžeme uvolnit peněz. Varianta pro-bono je nepravděpodobná.
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M. Lehečka navrhuje při re-designu zvážit, zda nespojit stránky CasaOnline
s Cargem. Předsednictvo souhlasí, pokud nebude sloučení příliš složité na
realizaci. M. Heřmanský pověřen úkolem zjistit od Jana Besedy přístupové údaje.
Do konce června poptat výrobu stránek u Ondřeje Špačka (osloví M. Heřmanský)
a Anety Čámové (osloví J. Klepal). M. Lehečka zjistí další možnosti designerů a
programátorů.
Předsednictvo se shodlo na uvolnění na přípravu stánek (s možností následné
údržby předsednictvem) cca 10 000 Kč

9) Nový správce webu CASA
 Správcem nové verze webu bude D. Sosna.
10) Workshop Cargo
 Zařizuje Zdeněk Uherek.
 Termín podzim 2019, místo pravděpodobně FHS.
 Do konce června vyhlásit konání workshopu a mít vytvořený organizační tým.
 Z. Uherek osloví Hedviku Novotnou a Luďka Jirku.
11) Časopis CARGO
 Nyní správcem webu Jan Beseda, aktualizuje ho Jan Kapusta.
 Z. Uherek pověřen jednat o možnosti zapojení Hedviky Novotné.
 Jednotlivá čísla
o 2018/1 vydáno.
o 2018/2 zaplaceno, bude vydáno přes léto,
o 2019/1 chybí recenze a zprávy,
o 2017/1 (ed. Daniela Pěničková) třeba dofinancovat tisk a zlom.
 Možnost vydat i 2019/2 z příspěvků z konference IUAES (jako potenciální
hostující editor se nabídl Petr Skalník). Z. Uherek pověřen zjištěním situace.
 M. Lehečka zdůrazňuje nutnost zvážit finanční stránku věci a kloní se k tomu
vydat v roce 2019 dvojčíslo (pravděpodobně poslední tištěné před přechodem na
čistě online verzi).
 Z. Uherek navrhuje zvážit znovu zapojení hostujících editorů (zejména z hlediska
možnosti využít externích financí z projektů).
12) Gellnerovský seminář
 Potenciální přednášející:
o Agata Ladykowska (D. Sosna)
o Walter Fleming, vedoucí Native American Studies na Montana State
University (M. Heřmanský)
o Robert Hayden, University of Pittsburgh, právní antropolog, téma bývalé
Jugoslávie (J. Klepal)
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o Osloven J. Klepal.
13) Soutěž o cenu CASA 2019
 Koordinuje a spravuje Dan Sosna
 Call for participants v září 2019.
 Hodnotící komisi sestaví D. Sosna.
 Předsednictvo podporuje proměnu hodnotitelů, aby docházelo ke střídání a tedy i
minimalizaci zaujatosti.
 Za předsednictvo v komisi zasednou kromě D. Sosny M.Zandlová a J. Klepal.
 D. Sosna osloví antropologická pracoviště v ČR (zejména Brno, Olomouc,
Pardubice, Plzeň).
14) Zvané přednášky v roce 2019
 Předsednictvo se usnáší, že zvané přednášky Milana Stuchlíka se v roce 2019
konat nebudou.
15) Bienální konference CASA-SASA 2020
 M. Heřmanský zkontaktuje SASA se sdělením, že budeme realizovat bienální
konferenci v roce 2020 samostatně s odůvodněním vzhledem k množství
potenciálních akcí v roce 2020 (Gellner Today, WWNA 2020) a složitým
přípravným pracím při mezinárodní spolupráci.
 Předsednictvo navrhuje konat příští konferenci v češtině. M. Heřmanský navrhuje
netematickou, ve smyslu sdílení aktuálních výzkumných zjištění, teoretických
přístupů a work in progress.
 Jako vhodný termín se kvůli dalším akcím (WWNA, Gellner Today, EASA
Biennal Conference) jeví duben 2020. V září by měl být zveřejněn „call for
papers“. (Pověřen M. Heřmanský).
 Přípravný výbor zváží vypsání také „Call for panels“ (dát prostor podoborovým
sekcím).
 M. Zandlová navrhuje, aby se konference konala mimo Prahu, realizační tým zjistí
možnosti.
 Realizační tým: M. Heřmanský, M. Lehečka (finance), J. Klepal, Z. Uherek, M.
Zandlová (v případě potřeby).
16) Management agendy předsednictva
 M. Heřmanský navrhuje využít nástroj Trello.
 Předsednictvo se přihlásí a ozkouší si práci v aplikaci.
 M. Heřmanský zájemcům zprostředkuje materiály vysvětlující práce s Trellem.
17) Různé
 D. Sosna referuje o schůzi RVS.
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V letošním roce lze opět žádat o příspěvek na členství ve WCAA. M. Heřmanský
podá žádost na RVS, M. Lehečka příspěvek zaplatí poté, co WCAA zašle
„invoice“.
RVS do budoucna uvažuje o zavedení příspěvku asociací na svůj chod (cca 500,Kč / rok). Předsednictvo poplatek akceptuje.

Zapsal: Michal Lehečka
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