
Zápis z valného shromáždění 
České společnosti antropologické 

konané dne 30. 10. 2007  
v Ústavu Anthropos Moravského zemského muzea v Brně 

 
účast: 19 členů ČSA – byl uplatněn článek 6.3.4 
 

1) zahájení valného shromáždění, uvítání účastníků 
2) schválení programu valné hromady – jednohlasně schválen 
3) volba volební komise – schválena ve složení: Mgr. Kateřina Chmelíková (pražská 

pobočka), MUDr. Renata Vařeková, Ph.D. (olomoucká pobočka, Mgr. Jan Huták 
(brněnská pobočka) 

4) předáno čestné členství ČSA prof. MUDr. PhDr. Eugenu Strouhalovi, DrSc. za 
přínos české a světové antropologii 

5) přednesena zpráva o činnosti ČSA ve funkčním období 2005 – 2007 (předseda dr. 
Sedlak). Zpráva bude publikována v České antropologii za rok 2007. 

6) podána zpráva o hospodaření ČSA v letech 2005 – 2007 (pokladník dr. Dobisíková) 
7) vyjádření revizní komise – nedostatky a závady v hospodaření ČSA neshledány (doc. 

Krejčovský, dr. Velemínská) 
8) hlasování o schválení předložených zpráv – valné shromáždění všechny tři zprávy 

jednohlasně schválilo 
 
9) vyhlášení výsledků voleb do hlavního výboru ČSA: 
celkem odevzdáno platných hlasů: 98 
neplatné hlasovací lístky: 0 
pořadí kandidátů na prvních 8 místech s počty hlasů (bez titulů): 
Sedlak (63), Bláha (60), Riegerová (58), Dobisíková (54), Drozdová – Horáčková (51), 
Krejčovský (36), Šteigl (32) 
- termín ustavující schůze nového hlavního výboru stanoven na 26. 11. 2007 
 
10) v bodu „různé“: 
– informace doc. Bláhy o placené členských příspěvků EAA – byla snaha o zajištění 

plateb přes podúčet ČSA – banka však tuto možnost zamítla – proto je nutné 
příspěvky platit přímo na centrální konto EAA. Tato komplikace způsobila pokles 
českých členů v EAA. 

– doc. Bláha informoval o možnosti spoluúčasti ČSA na organizaci 5. mezinárodního 
kongresu dr. A. Hrdličky, který se bude konat v roce 2009 v Praze a Humpolci 

– dr. Dobisíková připomněla nutnost průběžné aktualizace databáze členů a e-mailového 
adresáře 

 
11) předloženo Usnesení valného shromáždění ČSA ke schválení – jednohlasně 

schváleno 
 
 
 
 
zapsal: Petr Sedlak 


