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Zápis ze schůze předsednictva 1. října 2021, 12:00–13:20; online 

 

Přítomni: Nikola Balaš, Jakub Grygar, Jaroslav Klepal, Michal Lehečka, Barbora Stehlíková, 

Markéta Zandlová 

 

Program a úkoly: 

- 1. Soutěž CASA – JK osloví dobrovolníky do hodnotící komise tak, aby byla komise 

namíchaná z lidí z různých pracovišť; za CASA bude v komisi JK a BS 

- 2. Zápis schůzky ke Cargu – BS dotáhne formální věci, MZ rozešle zápis ze 4.10. 

všem      zainteresovaným 

- 3. Příprava nového kola VŘ na šéfredaktora Carga  

o JG vyhotoví do 10.10. vyhlášení výběrového řízení, vyhlášení pak doplní ML; 

o ve vyhlášení by mělo být jasně řečeno, že CASA nebude sama vydávat Cargo, 

tzn. zájemci o šéfredaktora by měli zajistit Cargu financování;  

o rovněž by vyhlášení mělo obsahovat, aby zájemci dodali finanční rozvahu a 

letter of intent od donátora;  

o výběrové řízení bude vypsáno do konce října 2021 

- 4. Etický kodex – předsednictvo se shodlo na tom, že aktualizovaná verze kodexu je 

nedotažená; MZ osloví tým, který měl kodex na starosti a domluví další postup 

- 5. Ladislav Holy Lecture 2021 – datum stanoveno na 4. listopadu od 17:00; 

potvrzeno Hankou Červinkovou;  NB vytvoří z dosavadních materiálů vytvoří do 

10.10. pdf pozvánku; JG dodá link na Zoom; detaily ohledně nahrávání a streamování 

přednášky budou řešeny později 

- 6. Gellnerovské semináře – JG seznámil předsednictvo s novým formátem 

Gellnerovských seminářů a s předběžným plánem programu na akademický rok 

2021/2022; JG rozešle program na následující dva měsíce 

- 7. Určení termínu valné hromady – MZ osloví skrze Yasara Nico Besniera jako 

případného přednášejícího na LHL 2022; od data LHL 2022 se pak bude odvíjet i 

datum valné hromady 

- 8. RVS výkaznictví – vše je zprocesované 

- 9. Aktualizace webu CASA – ML aktualizuje web CASA, sekce předsednictvo a 

Gellnerovský seminář a zvané přednášky Milana Stuchlíka; webovky si vezmou na 

starosti BS a NB, nechají se proškolit od Dana Sosny, který webovky spravoval dříve 
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- 10. Knižní edice Cargo v nakladatelství SLON – BS a NB se zeptají Luďka Brože, 

jak je to s nakladatelstvím SLON a jeho vztahu ke knižní edici Cargo; pak napíšou 

ML, aby případně na webu upravil informace o edici Cargo; pokud má Luděk stále 

nějaké knížky z edice, je možné je použít jako ceny pro soutěž CASA 

 

Zapsal 

Nikola Balaš 

 


