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Zápis ze schůze předsednictva CASA 16.12.2020 19:00-20:30, online  

Přítomni: Martin Heřmanský, Jaroslav Klepal, Michal Lehečka, Daniel Sosna, Zdeněk 

Uherek, Markéta Zandlová  

1. Schválení návrhu programu aktuální schůze. 

2. Valné shromáždění (VS) v roce 2021  

Po debatě o vhodnosti možných termínů byl vybráno datum 22. 1. 2021 a primárně online 

formát, který v případě dobrých epidemiologických podmínek může být převeden na formát 

hybridní. Bude připravena pozvánka, která bude vyvěšena na web a rozeslána e-mailem 

členstvu CASA. Martin Heřmanský osloví lidi, kteří budou mít na valném shromáždění 

příspěvek, aby byla zabezpečena jejich účast. 

3. Ladislav Holý Lecture (LHL) 2021 

Markéta Zandlová a Dan Sosna informovali ostatní o komunikaci s Annou Tsing, která se 

nejprve vyjádřila pozitivně k možnosti přednášet na LHL, ale dále se již nepodařilo 

v komunikaci pokračovat. Jako další možnost byla navržena Maruška Svašek, kterou CASA 

osloví s pomocí Jaroslava Klepala a Luďka Brože. Dohodnuto byla také, že LHL díky online 

formátu nemusí být nutně vázaná na Valné shromáždění.  

4. Konference CASA 2021 

Předsednictvo se shodlo na přesunu konference do Prahy. Hlavním důvodem byla flexibilita 

organizace vzhledem k obtížně předvídatelnému stavu pandemie COVID. Na FHS je možnost 

zařídit rezervaci místností, kterou lze operativně měnit nebo zrušit dle situace. Konference 

v závislosti na epidemiologické situaci může proběhnout online, hybridně nebo fyzicky. 

Markéta Zandlová zjistí podmínky na FHS. Termín konference byl potvrzen na 17. - 18. 4. 

2021. Dan Sosna se zeptá vedoucích panelů na stav participace přednášejících, kteří měli na 

původní konferenci prezentovat. Stejně tak zjistí ochotu participovat u původního keynote 

speakera a navrhne i nový přihlašovací formulář.  

5. Web CASA 

Po debatě o průběhu přechodu na nový web CASA byla odsouhlasena výše platby designérce 

webu na 10 tis. Kč. Původní částka byla snížena vzhledem k průtahům a složité komunikaci. 

Markéta Zandlová poukázala na obsahový chaos v některých částech webu, zejména v sekci 

konferencí. Dan Sosna přislíbil chyby napravit nejpozději do lednového VS.  

6. Kandidáti do předsednictva CASA 

Někteří z členů předsednictva vyjádřili své rozhodnutí v dalším období nekandidovat. V debatě 

se předsednictvo dohodlo, že z důvodu kontinuity a předání zkušeností novému předsednictvu 

by bylo vhodné, aby alespoň někdo ze stávajících členů kandidoval i v příštím období. 

7. Objednávka Carga 
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Domluven byl způsob doručení čísel Carga, která si objednala brněnská pobočka Etnologického 

ústavu AV ČR. Zdeněk Uherek doručí čísla na EÚ v Praze a tam si je pak vyzvedne někdo 

z brněnské pobočky.  

8. Členské poplatky 

Michal Lehečka ostatní informoval o úspěchu při letošním vybíraní členských poplatků. 

Disciplína se výrazně zlepšila a v některých případech byly doplaceny poplatky i za několik 

posledních let. Předsednictvo Michalovi poděkovalo za aktivní přístup. 

9. Žádosti o členství 

Žádost Michala Pavláska o členství byla jednohlasně přijata. 

 

Zapsal: Daniel Sosna 

 


