Zápis z Valného shromáždění CASA 21. 1. 2017
Přítomni:
Předsednictvo: Martin Heřmanský, Martin Hříbek, Daniel Sosna, Hana Synková,
Zdeněk Uherek
Řádní členové: Nikola Balaš, Andrej Belák, Barbora Bírová, Dana Bittnerová, Luděk
Brož, Joseph Grim Feinberg, Adam Horálek, Václav Hubinger, Michal Lehečka,
Hedvika Novotná, Michael Rádl, Tomáš Samek, Petr Skalník, Barbora Spalová, Edit
Szenassy, Jaroslav Šotola, Radim Tobolka, Michal Tošner, Alžběta Wolfová, Markéta
Zandlová
Členové s omezeným členstvím: Barbora Stehlíková, Zuzana Terry

1. Přijetí nových členů – řádných: Michal Šipoš, Jakub Konečný, Magdalena Konopová,
Lenka Hadarová; s omezeným členstvím: Jan Tesárek, Kateřina Filipová.
2. Zpráva o činnosti CASA – vydávání časopisu CARGO (vyšlo číslo 2016 1/2),
konference 2016 – (38 příspěvků), 6 Gellnerovských seminářů (největší návštěvnost Nancy Scheper-Hughes s téměř 100 účastníky), soutěž studentských prací O cenu
CASA, podpora studenta etnologie Igora Ševcova, podpora Zákona pro sociální
bydlení, založení facebookové stránky.
2.1.Diskuse o etice
Na základě podnětu člena asociace A. Beláka se ustavila etická komise, aby vypracovala
posudek pro potřeby recenzního řízení v časopise zaměřeném na lékařství. Proběhla
diskuse k tomu, že CASA supluje roli univerzit, na kterých etické komise nefungují,
dále diskuse o formulaci z našich stanov, ve kterých je řečeno, že veškeré podklady
k jednání komise se zveřejňují, což v případě např. dopisů z recenzního řízení nelze a je
to v konfliktu se zákonem na ochranu osobních údajů. Přednost v tomto směru má zákon
nad stanovami.
2.2.Diskuse k vyjadřování se k politickým otázkám typu podpora Zákona pro
sociální bydlení.
Závěry: nové předsednictvo by mělo vypracovat návrh jednacího řádu jak pro případ
vyjadřování k politickým záležitostem, tak pro případ jednání etické komise.
Jakýkoli člen asociace může dávat návrhy na vyjádření se k určitým záležitostem. Spíše
než anketu by bylo vhodné udělat hlasování per rollam - první kolo hlasování by bylo o
návrhu (jestli vůbec se k nějakému problému vyjadřovat) a teprve druhé hlasování by
bylo o tom, zda se vyjádřit negativně nebo pozitivně.

3. Zpráva o hospodaření za rok 2016
Počáteční stav ke dni 1.1.2016
Bankovní účet
Pokladna CZK
Pokladna EUR
CELKEM

24 123,- Kč
43 241,- Kč
50,- Euro
67364,- Kč + 50 Euro

Konečný stav ke dni 31.12.2016
Bankovní účet
Pokladna CZK
Pokladna EUR
CELKEM

23 102,- Kč
45 650,- Kč
60,- Euro
68752,- Kč + 60,- Euro

Rozdíl 1.1. a 31.12.

1 388,- Kč + 10,- Euro

=============================================================
Vyúčtování konference CASA
Příjmy z konf. poplatků
Výdaje na konferenci
Rozdíl (= ztráta)

5 520,- Kč
7 000,- Kč
1 480,- Kč

Příjmy
Členské příspěvky za rok 2016
Členské příspěvky (dlužné)
Dotace RVS na Cargo
CELKEM

23 728,- Kč
5 000,- Kč
18 000,- Kč
46 728,- Kč

Výdaje
Náklady na provoz webu CASA
Kancelářské potřeby
Náklady na konferenci

1 512,50 Kč
40,- Kč
1 480,- Kč

Náklady na provoz webu Cargo
Náklady na Cargo – tisk (2 čísla)
Náklady na Cargo – redakce
(Cargo celkem

1 560,- Kč
28 476,- Kč
12 000,- Kč
42 036,- Kč)

CELKEM

45 068,- Kč

Rozdíl příjmy a výdaje 2016:

1 660,- Kč (včetně 10 Euro = 272,- Kč)

4. Zpráva revizní komise – hospodaření za rok 2015 i 2016 je v pořádku, je potřeba do
března 2017 podat daňové přiznání, část peněz z hotovosti převést na účet.
5. Zpráva o časopisu Cargo za rok 2016 – další číslo zřejmě bude v editorství Daniely
Pěničkové o medicínské antropologii.

Stále není obsazená pozice šéfredaktora – závazek pro nové předsednictvo: vypsat
výběrové řízení. Zaplnit chybějící rok 2013 je stále podstatné – úkol zůstává pro nové
předsednictvo.
Co se ušetření za tisk týče, budeme muset vyčkat na metodiku hodnocení vědy 2017 –
kde by mělo být zakotveno, zda bude nutné časopisy v určitém nákladu tisknout.
Cargo získalo opět drobnou dotaci na tisk z Rady vědeckých společností AVČR. Nové
předsednictvo má zajistit lepší financování – sponzorství, otázka propojení časopisu
s určitou fakultou.
Hospodář konstatuje, že 10 000 Kč šéfredaktorovi za číslo je reálné.
6. Vyhlášení výsledků soutěže o cenu CASA
Vítězem ceny CASA pro bakalářské práce se stal Jan Tesárek s prací Tanec čarodějnic.
Analýza vybraných aspektů současného praktikování magie. FSV UK.
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/130181423
Vítězkou ceny CASA pro magisterské práce se stala Lenka Hadarová s prací
Reenactment and Authenticity: Cultural Biography of Uniform. FSS MU.
http://is.muni.cz/…/fss_m/Hadarova_Lenka_361510_Master_Thes…
Soutěže se zúčastnilo 13 bakalářských a 13 magisterských prací ze všech
antropologických pracovišť v ČR (Praha - FSV i FHS, Brno, Pardubice, Plzeň,
Olomouc) a z Bratislavy, jedna práce byla napsána na univerzitě v Bergenu.
Následující předsednictvo uváží, jakým způsobem i nadále pokračovat v soutěži – např.
periodicita 1x za 2 roky, komise oddělené pro BP a DP složené nejen z členů
předsednictva, aby zátěž hodnocení nebyla tak velká.
Předsednictvo doporučí redakci Carga kvalitní práce na možné přepracování do článku.
7. Volba nového předsednictva CASA
Nominace do volební komise: Nikola Balaš, Luděk Brož, Barbora Spalová
(předsedkyně)
Hlasování o volební komisi: 26 pro, 3 se zdrželi, 0 proti
Nominace na předsedu CASA: Adam Horálek, Hana Červinková (nepotvrzeno), Hana
Horáková (nepotvrzeno), Yasar Abu Ghosh (nepotvrzeno), Lívia Šavelková
(nepotvrzeno).
Nominace do předsednictva CASA: Adam Horálek, Hana Synková, Michal Lehečka,
Daniel Sosna, Zdeněk Uherek, Hedvika Novotná, Martin Heřmanský, Dana Bittnerová,
Jaroslav Šotola, Petr Skalník, Lívia Šavelková (nepotvrzeno), Ema Hrešanová
(nepotvrzeno), Jaroslav Klepal (nepotvrzeno).
Volební komise osloví nepřítomné na valné hromadě, zda souhlasí s nominací a poprosí
o zaslání volebního programu.
Revizní komise: Dana Bittnerová, Markéta Zandlová, Michal Rádl, Daniela Pěničková,
Martin Hříbek.

8. Různé
8.1.Členské příspěvky zůstávají i nadále ve výši 500,- Kč řádní členové a 200,Kččlenové s omezeným členstvím – odsouhlaseno všemi 29 hlasy
8.2.Institucionální členství – prováděcí směrnice:
Návrh A. Horálka bude rozeslán členům k poznámkování a schválení per rollam
8.3.Maily – Martin Heřmanský zjistí, zda jde upravit funkce mailů.
casaonlineinfo@gmail.com na hromadnou konferenci,
info@casaonline.cz by byl jen informační, jednosměrný
Pokud chcete aktualizovat mail, napište M. Heřmanskému
8.4.Zvaná přednáška CASA
počínaje rokem 2017 zavádíme novou aktivitu – Zvaná přednáška CASA. Jejím cílem
je propagace asociace a jejích členů napříč sítí vysokoškolských pracovišť, kde se
antropologie a příbuzné disciplíny vyučují. Bude se konat dvakrát ročně, vždy jednou
v letním a jednou v zimním semestru, a to na následujícím principu:
Kterýkoliv řádný člen CASA může podat návrh na konání této přednášky na své
domovské katedře pro kolegy i studenty. Navrhovatel zodpovídá za úspěšnou a
konsensuální organizaci akce na svém pracovišti. Pozvaný přednášející musí být
rovněž řádným členem CASA bez pracovního vztahu ke zvoucímu pracovišti. CASA
poskytne zvoucímu členovi vždy 1000 korun na podporu akce a je na něm a jeho
pracovišti, jak tyto prostředky vynaloží. Dále CASA poskytne 1000 Kč přednášejícímu,
jako příspěvek přednášejícímu k pokrytí nákladů potřebných k realizaci přednášky.
8.5.Návrhy na tisk Carga
– možnost ušetřit za tisk v tiskárně bratra Adama Horálka - levnější než dosavadní
tiskárna (2 čísla za 6000 Kč při nákladu 100 ks; pokud nebude laminovaný obal, lze
ušetřit dalších cca 1500,- Kč)
8.6.Přednáška Chrise Hanna se uskuteční 5. 4. 2017 (zve doc. Hrubec)
8.7.Možnost přednášky v nové lokaci
– studijní centrum v Českém Krumlově – 35 ubytovacích míst, není zcela levná
záležitost, ale lze čerpat granty
8.8.Nová lokace Gellnerovských seminářů
– nové předsednictvo bude muset najít - s NYU je nyní těžší jednání (chtějí odhadovat
počet účastníků, žádosti předem apod.), Z. Uherek už nebude v ředitelně EU AVČR,
kde se některé semináře konaly
8.9.

Zuzana Terry oslovuje členy s Encyklopedií migrace – encyklopedie.org –
spuštěná tento týden

8.10.

Doporučení příštímu předsednictvu: uspořádat valnou hromadu opět v lednu.

Zapsala Hana Synková

