
Zápis z předsednictva 27. července 2022, 14:00–15:00; kavárna Kolektor

Přítomni: Nikola Balaš, Jakub Grygar, Jaroslav Klepal, Michal Lehečka, Markéta Zandlová

Omluveni: Barbora Stehlíková

Časopis Cargo

Předsednictvo diskutovalo další postup v návaznosti na výsledek červnového hlasování o
časopisu Cargo. V souvislosti s dalším směřováním časopisu a s jeho financováním je
zapotřebí vyřešit několik důležitých věcí.

- Markéta Zandlová osloví Zdeňka Uherka jakožto šéfredaktora Carga s dotazem, jak
bude provoz časopisu dále financován, a to s ohledem na novou finanční spoluúčast
UHK a UPCE. V tomto ohledu zatím postačí konkrétní příslib financování. Tyto
informace dodá šéfredaktor Carga předsednictvu CASA nejpozději do 5. září 2022.

- Spolu s tím Markéta Zandlová poprosí Zdeňka Uherka o dodání návrhu smlouvy,
která bude upravovat další provoz časopisu Cargo, a to opět s ohledem na účast UHK
a UPCE. Návrh smlouvy dodá šéfredaktor Carga předsednictvu CASA nejpozději 1.
října 2022.

Pozn.: Oba termíny byly stanoveny s ohledem na harmonogram RVS související s
podáváním žádostí o financování aktivit vědeckých společností.

- Michal Lehečka osloví Vladimíra Nedvídka z RVS s dotazem na spolufinancování
časopisu Cargo z dalších zdrojů.

Bienální konference CASA

Předsednictvo CASA uvítalo zájem FSV UK pořádat bienální konferenci CASA (září 2023) a
počítá tedy s FSV UK jako se spolupořadatelem. Předsednictvo tímto děkuje FSV UK a
v nejbližších měsících podnikne ve věci další kroky.

SIEF 2023

V červnu 2023 se uskuteční kongres SIEF v Brně, na kterém se CASA rovněž podílí. Michal
Lehečka, který zastupuje CASA v přípravném výboru kongresu, informoval o dalším
průběhu příprav.

1



Peníze na sekce na rok 2022

Pro letošní rok mají sekce v rámci CASA možnost využít přidělené prostředky z RVS. Tyto
prostředky činí 5.000,- Kč na činnost každé sekce. Podle posledních informací neuvažuje
Sekce antropologie náboženství, magie a nadpřirozena o využití těchto prostředků, které
proto nabízí Sekci medicínské antropologie. Vzhledem k této situaci je zapotřebí, aby
předsednictvo oslovilo obě sekce a případně zvážilo, jakým jiným způsobem by se prostředky
daly využít na činnost CASA. Podle Michala Lehečky by nastal problém, kdyby se peníze
měly RVS vracet.

- Markéta Zandlová se zeptá Pavla Horáka ze Sekce antropologie náboženství, magie a
nadpřirozena, zdali skutečně neuvažují o využití prostředků.

- Jaroslav Klepal osloví Emu Hrešanovou ze Sekce medicínské antropologie a zeptá se
jí, zdali uvažují využít vlastní přidělené prostředky a zdali by případně uvítali
prostředky uvolněné Sekcí antropologie náboženství, magie a nadpřirozena.

- Michal Lehečka u RVS zjistí, na co dalšího by se daly tyto finanční prostředky použít,
pokud ani jedna ze sekcí nebude mít o jejich využití zájem. V rámci předsednictva
přichází v úvahu odměna Martinu Fottovi za dotažení prací na etickém kodexu nebo
odměna Ondřeji Špačkovi za technickou správu červnového on-line hlasování o
časopisu Cargo.

Zapsal

Nikola Balaš
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