Vaše Excelence, paní Livie Klausová,
Vaše Magnificence, pane profesore Václave Hample,
Vaše Excelence paní a pánové velvyslanci,
vážení členové diplomatického sboru,
vážené paní a pánové prorektoři Univerzity Karlovy,
vážení představitelé zúčastněných univerzit,
vážení soutěžící,
dámy a pánové, přátelé iberoamerických zemí,
Především mi dovolte, abych jako tajemník Pro-Tempore Iberoamerické ceny
věnoval zvláštní poděkování její Excelenci paní Livii Klausové, která nejenže byla tak
laskavá a převzala záštitu nad naší soutěží a již pět let nás provází při této českohispanisticko-lusofonní oslavě, ale svými moudrými nápady přispěla k rozvoji a
pozvednutí úrovně naší soutěže, což dokazuje nejen její osobní zájem, ale i
významný přínos k prohloubení přátelských vztahů a vzájemnému porozumění mezi
našimi národy. Děkuji vám, paní Klausová.
Rád bych také poděkoval. J. M. prof. RNDr. Václavu Hamplovi, CSc., rektorovi
Univerzity Karlovy, neboť díky jeho cenné spolupráci můžeme každoročně uskutečnit
tento ceremoniál v místě tak úzce spjatém s českou vzdělaností. Ale to není jediný
přínos Univerzity Karlovy, neboť studenti tohoto nejstaršího učení v českých zemích
se účastní Iberoamerické ceny již od prvního ročníku v roce 1994.
Musím také poděkovat mým milým kolegům velvyslancům, velvyslankyním a jejich
týmům za jejich pevné a neúnavné odhodlání k šíření hodnot našich bratrských kultur
mezi obyvatele této krásné země. Chtěl bych jim poděkovat za pocit soudržnosti,
která mezi námi panuje při společné tvůrčí práci.
Nemohu přehlédnout neocenitelnou pedagogickou práci lektorů a profesorů
španělského a portugalského jazyka, kteří na českých univerzitách šíří, díky
laskavému přístupu a absolutní oddanosti své práci, svůj velký zájem o románské
jazyky mezi tisíce mladých lidí.
Jsem povinen, ale i nesmírně potěšen, že zde mohu poděkovat všem 23 mladým
účastníkům 16. ročníku Iberoamerické ceny za energii, kterou vložili do přípravy
svých prací, za vynalézavost při výběru témat a za obratnost, s jakou dokázali
vyjádřit své myšlenky v našich jazycích. Jsem si jist, že účast v soutěži pro vás bude
znamenat nejen životní zkušenost, ale poskytne vám důvod k zamyšlení a inspiruje
vás ke každodennímu zlepšování vašich profesionálních a osobních kvalit.
V neposlední řadě mi dovolte, abych poděkoval také svému týmu, venezuelským
diplomatům a místním zaměstnancům, kteří s odpovědností, ale také s velkou láskou
splnili své úkoly i nad rámec svých povinností.
Nemám nejmenších pochyb o tom, že souhvězdí tvořené zde přítomnými nám
umožní vystoupat až do nebeských výšin, aby se jméno pražské Iberoamerické ceny
vepsalo do povědomí každého studenta v České republice a třeba i překročilo
hranice do sousedních zemí, ať už Visegrádské čtyřky, nebo ostatních evropských
zemí. Myslím si, že dnes, kdy se ve všech regionech světa snaží o integraci a
spolupráci mezi národy, je ten správný čas hovořit o globalizaci, mám na mysli

globalizaci vědomostí ku prospěchu všech lidí. Neboť, jak říká jeden venezuelský
novinář, my všichni jsme pouze posádka naší milované, kontaminované a jediné
vesmírné lodě.
Z výše uvedených důvodů bych vás chtěl požádat, až odsud odejdeme, poté, co
předáme ceny vítězům a společně jejich vítězství oslavíme, dejme se do příprav
dalšího ročníku naší soutěže, vybudujme z našeho úsilí pevné základy znalostí, které
spojí naše národy, staňme se katalyzátory nevyhnutelné chemie bratrství mezi
národy světa, buďme průkopníky i veterány a napišme novou stránku historie vztahů
mezi našimi zeměmi.

