Zápis z Valné hromady Latinskoamerické společnosti (LAS)
konané dne 19.4.2006

Valné hromady Latinskoamerické společnosti se podle prezenční listiny
zúčastnilo 40 osob. Řídil ji Ing. Jan Kopecký, předseda společnosti, který současně
seznámil přítomné s programem a přednesl předkládané dokumenty.
Program: 1) Přehled činnosti LAS od minulé Valné hromady v dubnu 2005
2) Plán práce LAS na rok 2006-07
3) Zpráva o hospodaření LAS v roce 2005
4) Zpráva revizní komise
5) Schválení zprávy o hospodaření a revizní zprávy
6) Diskuse
7) Přednáška Ing. Kopeckého o situaci v Peru po volbách
ad 1) Členové LAS byli informováni o pravidelných schůzích předsednictva, soutěži
pro středoškoláky, uskutečněných kulturních akcích a odborných přednáškách i o
neúspěchu při snaze rozšířit členskou základnu. Členové byli rovněž seznámeni
s několika malými změnami Statutu Společnosti vzhledem k projednávané změně
názvu. Byla zrušena instance republikových Společnosti vzhledem k tomu, že již
nejsme dohromady se Slovenskem a tudíž takováto potřeba zanikla.
ad 2) V rámci výhledu činnosti na období do příští Valné hromady byly předloženy ke
schválení dva návrhy – návrh na změnu názvu společnosti na Českou společnost
Iberoamerickou a návrh na zvýšení členského příspěvku na 200,00 Kč ročně, pro
studenty a důchodce 150,00 Kč ročně. Přítomní členové schválili oba návrhy
v poměru 39 kladných hlasů a 1 se zdržel hlasování.
ad 3) Zprávu o hospodaření za rok 2005 přednesl Ing. Šmíd. Příjmy představovaly
...... Kč, výdaje ......Kč. K 1.1.2006 má LAS k dispozici ......Kč. Podrobnosti jsou
uloženy u pokladníka.
ad 4) Revizní komise ve své zprávě konstatovala, že zpráva o hospodaření odpovídá
skutečnosti.
ad 5) Valná hromada schválila zprávu o hospodaření a revizní zprávu. Nikdo se nezdržel hlasování.
ad 6) V diskusi vystoupilo celkem 12 členů společnosti. Některé příspěvky se týkaly
stejné problematiky (informovanost). Jednalo se především o tyto podněty, dotazy a
doplnění:
- členové LAS se také zúčastňují kursu španělského jazyka, které se konají každou
středu v sídle Ústavu jazykové a odborné přípravy UK Praha

- členové často nedostávají informace o konaných akcích; reakce: předsednictvo si je
vědomo, že ne všichni členové mají internet, a proto provede důkladnou revizi
adresářů a zajistí, aby se již situace neinformovanosti neopakovala
- námět na realizaci výměn nejrůznějších informací, adres k problematice zájmu LAS
- upozornění na nutnost předání přihlášek osob, kteří na Valné hromadě zaplatili svůj
první členský příspěvek a chtějí být členy LAS
- otázka financování pronájmů sálů pro aktivity společnosti; v současné době
společnosti bezplatně poskytují prostory FF UK, VŠE, částečně IMEX, do
budoucna to bude Cervantesův institut
- podnět k navázání kontaktů se společností latinskoamerických absolventů českých
vysokých škol a oslovení, příp. zjištění existence dalších podobných společností
- námět na možnosti členů nabídnout zajímavá témata pro přednášky
- informace o přednáškové činnosti Asociace pro mezinárodní otázky
- poznámka o činnosti a aktivitách Společnosti česko-kubánského přátelství
ad 7) Ing. Kopecký seznámil členy s výsledky peruánských prezidentských a
parlamentních voleb, které se konaly 9. dubna. Vzhledem k tomu, že v prvním kole
nezvítězil žádný z kandidátů na prezidenta, bude se konat kolo druhé, jehož termín
dosud nebyl upřesněn. V současné době se ještě započítávají hlasy voličů
v zahraničí. Ve svém vystoupení Ing. Kopecký provedl analýzu stavu po 1. kole
s alternativami budoucího vývoje.
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