Projev tajemníka Pro Tempore XVII. ročníku Iberoamerické ceny 2011,
J.E. Víctora Juliána Hernándeze Leóna, velvyslance Bolívarovské republiky Venezuela
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,
Mám tu čest, že mohu i v letošním roce jako tajemník Pro Témpore XVII. ročníku
Iberoamerické ceny adresovat zvláštní poděkování její Excelenci paní Livii Klausové. Její
nezištný osobní zájem nám dodává energii a naději, že naše soutěž bude i v následujících
letech úspěšnou. (Děkuji, paní Klausová)
Rád bych také poděkoval Jeho Magnificenci prof. Václavu Hamplovi rektorovi
Karlovy Univerzity, protože díky jeho cenné spolupráci můžeme každoročně realizovat tento
ceremoniál na půdě Univerzity Karlovy.
Chtěl bych také poděkovat svým kolegům velvyslancům, velvyslankyním, a jejich
týmům za společně odvedenou práci.
Nemohu nevzpomenout neocenitelnou pedagogickou práci kantorů iberoamerických
jazyků, kteří pracují v různých českých univerzitách.
Moje vřelé poděkování patří i všem 12-ti mladým účastníkům XVII. ročníku
Iberoamerické ceny, za energii, kterou vložili do přípravy svých prací, za vynalézavost při
výběru témat a za plynulost, s kterou dokázali vyjádřit své myšlenky a představy v našich
jazycích. Jsem přesvědčen, že i přes zdánlivě menší účast v letošním roce, jsme dosáhli
významného úspěchu.
Rád bych také poděkoval svému týmu, venezuelským diplomatům a místním
zaměstnancům, Bez nich by byla moje role velmi těžká.
Pokud se vám zdá můj projev podobný loňskému, přiznám se. Ano. Vybral jsem si
ponaučení, které se připisuje“učiteli národů‘‘, tedy Repetitio est mater studiorum, abych vám
připomněl, že Iberoamerická cena jsme my, všichni zde přítomní. Proto vás žádám, abychom
společnými silami "vypilovali" naši soutěž. Tak, jako klenotník brousí diamant, udělejme
z Iberoamerické ceny nejvýznamnější literární skvost ve střední Evropě.
Repetitio est mater studiorum. Iberoamerická cena jsme my, všichni zde přítomní a
dovoluji si znovu přivolat učitele národů, aby nám řekl: -cituji- Buď příjemný a milý ve tváři,
vlídný a zdvořilý ve způsobech, přívětivý a pravdomluvný ústy, vroucí a upřímný srdcem.
Miluj a tak milován budeš -konec citátu- Milujme Iberoamerickou Cenu a budeme i my
milováni. Naše láska k ní bude násobená tisíci studentů a v různých publikacích zvěčněná.
Repetitio est mater studiorum. Iberoamerická cena jsme my, všichni zde přítomní.
Každoročně se v tomto vznešeném sále scházíme a oslavujeme mistrně napsaná slova našich
vítězů. Navzájem si gratulujeme, chválíme se a to je v pořádku, tak to má být. Chvála tomu,
komu přináleží. Ale to nestačí. Proto si ještě jednou pomohu slovy Jana Amose Komenského
-cituji- Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu. Konec citátu. Proto
navrhuji, aby se ustanovila pracovní skupina za spoluúčasti všech zainteresovaných.
Venezuelské velvyslanectví, v úloze tajemníka, svolá první setkání komise ještě v letošním
školním roce. Prosím, neváhejte nám sdělit vaše náměty či dotazy.
Děkuji za pozornost.

