
Zápis z jednání Valného shromáždění ČAAS ze dne 28. listopadu 2019 v kapli Božího těla UP v 

Olomouci 

Z členů předsednictva se jednání zúčastnili Vlastimil Fiala, Hana Horáková, Linda Piknerová 

Přítomní členové ČAAS: V. Fiala, V. Klíma, L. Piknerová, O. Hulec, H. Horáková, A. Šváblová, K. 

Rudincová, V. Zdrálek, A. Kasanda , V. Šarše a M. Křížová 

Vzhledem k tomu, že se nesešel nadpoloviční počet členů ČAAS, nebylo VS po celou dobu svého 

zasedání usnášeníschopné. 

Program Valného shromáždění 

1. Minuta ticha za zesnulé afrikanistky ze Slovenska 

2. Krátký proslov věnovaný vzpomínce na Vieru Pawlikovou-Vilhanovou a Emílii Biháriovou 

3. Zpráva o činnosti ČAAS   

4. Zpráva o finančním hospodaření ČAAS 

5. Volba členů předsednictva 

6. Diskuze a různé 

V. Fiala vysvětlil důvody, proč se jednání VS neúčastní všichni členové předsednictva a dal hlasovat o 

programu. Program byl schválen. 

1. Minuta ticha za zesnulé afrikanistky ze Slovenska 

Na úvod V. Fiala, který jednání řídil, vzpomněl na nedávná úmrtí dvou členek ČAAS, kterými byly E. 

Biháriová a V. Pawlková-Vilhanová, jejichž památka byla uctěna minutou ticha.  

2. Krátký proslov věnovaný vzpomínce na Vieru Pawlikovou-Vilhanovou a Emílii Biháriovou 

Následně H. Horáková přečetla nekrology obou afrikanistek a V. Klíma připojil osobní vzpomínky na 

spolupráci a přátelství s V. Pawlikovou-Vilhanovou.  

3. Zpráva o činnosti ČAAS   

Následovala zpráva o činnosti ČAAS za rok 2018, kterou přečetla H. Horáková. Upozornila na klíčové 

aktivity členů ČAAS, přičemž jejich podrobný přehled bude součástí Zprávy o činnosti ČAAS, která 

bude jako vždy zveřejněna na webových stránkách ČAAS.  

Zprávu o činnosti ČAAS vzalo Valné shromáždění na vědomí. 

4. Zpráva o finančním hospodaření ČAAS 

Následovala zpráva o finančním hospodaření, kterou přednesla L. Piknerová, jež tímto zastoupila 

odstupující členku předsednictva K. Werkman. Bylo řečeno, že ČAAS obdržela dotaci od RVS ČR pro 

rok 2019 ve výši 32 tisíc, přičemž tato částka musí být do konce roku vyčerpána v souladu s pravidly 

dotace. Členové ČAAS byli vyzváni, aby uhradili členské poplatky. Členské poplatky je možné poslat 

na účet asociace, který je uveden na webu ČAAS. 

Zprávu o finančním hospodaření vzalo Valné shromáždění na vědomí. 

5. Volba členů předsednictva 



 

V. Fiala uvedl, že rezignoval na členství v předsednictvu ČAAS, stejně tak na funkci rezignovala K. 

Werkman, přičemž je třeba tato dvě uvolněná místa obsadit. H. Horáková v této souvislosti 

představila dva možné uchazeče o členství v předsednictvu, a sice Andreu Filipi a Víta Zdrálka. V. Fiala 

uvedl, že kandidáty na členy předsednictva je možné navrhovat do 15. ledna 2020 mailem, přičemž 

členové ČAAS mohou navrhovat i sebe. Následně bude předsednictvem zajištěno anonymní hlasování 

o jednotlivých kandidátech, z nichž dva nejúspěšnější budou pozváni na další pravidelné zasedání 

předsednictva, které se uskuteční na jaře 2020. 

6. Diskuze a různé 

V rámci diskuze vystoupila proděkanka FF UK M. Křížová, která představila Centrum afrických studií, 

které v tomto roce vzniklo při FF UK. Konferenci Viva Africa 2021 bude hostit právě FF UK, které se 

stane součástí konsorcia, přičemž prof. Křížová naznačila možnosti spolupráce mezi zainteresovanými 

institucemi.  

Doc. Fiala poděkoval všem zúčastněným a pozval je na slavnostní večeři. 

Zápis zpracovala L. Piknerová 

Doplnili V. Fiala a H. Horáková 

 


