
 
Valná hromada 

 
 
 
Zápis z valné hromady Latinskoamerické společnosti 
konané dne 20. dubna 2005 
 
Na valném shromáždění LAS se sešlo 25 členů a zájemců o členství v LAS. 
 
 
 
Shromáždění řídil prof. Josef Opatrný, předseda LAS. 
 
 

 
 
 
 
Valná hromada odsouhlasila jednomyslně body programu podle návrhu předsedy LAS (1. 
zpráva o činnosti, 2. zpráva o hospodaření, 3. zpráva revizní komise, 4. volba předsednictva a 
revizní komise, 5. program na rok 2005/6 a 6. různé). 
 
 
 
Zprávu o činnosti přednesl předseda LAS. Informoval o Premio Iberoamericano 2005, soutěži 
pro vysokoškoláky oceňované velvyslanectvími latinskoamerických zemí, soutěži pro 
středoskoláky na téma „Životní prostředí v Latinské Americe a jeho ochrana“, symposiu 
"Propaganda a kontrapropaganda. Středoevropská emigrace do Latinské Ameriky" pořádaném 
ve spolupráci se Střediskem iberoamerických studií FF UK, symposiu k výročí expedice A. 
Malaspiny a T. Haenkeho pořádaném ve spolupráci s Velvyslanectvím Španělska, setkání u 
příležitosti objevení Ameriky a o informačním setkání předsednictva LAS s 
latinskoamerickými velvyslanci. 
 
 
 
Zprávu o hospodaření vypracovanou JUDr. M. Usnulem přednesl předseda LAS. Zpráva byla 
valnou hromadou jednomyslně odsouhlasena. 
 



 
 
Zprávu revizní komise přednesla prof. Věra Sobková. Zpráva byla valnou hromadou 
jednomylsně odsouhlasena. 
 
 
 
Stávající předseda LAS navrhl následující osoby na členy předsednictva pro další období: 
 
Ing. Martin Bakule, jednatel 
Ing. Vratislav Beneš 
Michal Havara 
Doc. PhDr. Vlasta Hlavičková, CSc. 
Ing. Luděk Hubený 
Doc. RNDr. Bohumír Janský, CSc. 
PhDr. Olga Kandertová 
PhDr. Kateřina Klápšťová 
Ing. Jan Kopecký, nový předseda 
Prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. 
Ing. Pavel Šmíd 
Doc. PhDr. Pavel Štěpánek 
PhDr. Jana Ungrádová 
 
 
 
Předsednictvo v tomto složení bylo většinou hlasů valné hromady odsouhlaseno  
(2 zdržení se). 
 
Za členy revizní komise byli navrženi: 
 
Doc. Dr. Věra Hoffmannová 
Prof. Věra Sobková 
Ing. Arnoštka Rajnišová 
 
 
 
Revizní komise v tomto složení byla většinou hlasů valné hromady odsouhlasena  
(1 zdržení se). 
 
 



 
 
 
Program LAS na rok 2005/6 přednesl nový předseda Ing. Jan Kopecký. Předsednictvo LAS 
podporuje každoroční pořádání kulturní akce La Fiesta – La Noche Latinoamericana, vyhlásí 
téma soutěže pro středoškoláky na další rok, bude se opět podílet na Premio Iberoamericano,  
 
 
 
 
 
zorganizuje setkání k výročí 12. října (setkání dvou kultur, objevení Ameriky), ve spolupráci 
se Střediskem iberoamerických studií FF UK připraví mezinárodní konferenci o karibské 
oblasti, uspořádá informační setkání předsednictva LAS a latinskoamerických velvyslanců a 
následující valnou hromadu. 
 
 
 
V bodě různé byli členové LAS vyzváni, aby přednesli návrhy na rozšíření činnosti LAS. 
 
 
 
Ing. V. Beneš, člen předsednictva, představil projekt klubové diskusní činnosti LAS. V 
prostorách bezplatně poskytnutých LAS pro tento účel se bude 2krát měsíčně konat setkání se 
zajímavým hostem (nastupujícími velvyslanci v ČR, členy LAS, apod.). Pozvánky na tato 
setkání budou rozesílány členům LAS emailem.  
 
 
 
Členové LAS diskutovali pojetí soutěže pro středoškoláky, která se potýká s malým zájmem 
studentů. Diskutována byla otázka, zda se má usilovat o širší účast nebo o větší 
kvalitu/odbornost prací. Jako klíčová je spatřována volba vhodného tématu práce. V diskusi 
padl konkrétní návrh – obrátit se na střední školy, které mají iberoamerické reálie ve svých 
maturitních otázkách, a téma soutěže volit s tímto ohledem. 
 
 
 
Po uzavření debaty následovala přednáška Ing. J. Kopeckého, velvyslance ČR v Peru, o 
aktuální situaci v Peru.  
 



 
 
 
 
V Praze, dne 20. dubna 2005. 
 
Zapsal: Ing. Martin Bakule 


