
Zpráva o činnosti JKF v roce 2003 

Výbor JKF se během roku scházel ve stejném složení jako v loňském roce podle potřeby tak, aby řešil všechny 
problémy a organizační záležitosti, které se naskytly.  V listopadu roku 2003oslavil významné životní jubileum 
dlouholetý předseda a čestný člen JKF pan prof. PhDr. Pavel Oliva, DrSC., který se dožil 80. let. 
Jeho mnohaletá činnost na poli klasických studií i ve výboru Jednoty jistě nebude zapomenuta a jménem všech 
členů JKF mu přejeme hodně zdraví a osobních i pracovních úspěchů do dalších let. 
 
Členská základna 
V roce 2003 se zásadně neproměnila. Ke dni 31.12. 2003 měla JKF 318 členů. 
 
Hospodaření JKF 
Finanční situace se oproti minulým letům nijak podstatně nezměnila. Finanční možnosti JKF byly poznamenány 
snížením státní dotace poskytované Akademií věd ČR., která letos činila 54 000,- Kč. Další peněžní prostředky 
byly získány z členských příspěvků v přibližné výši 22 555,- Kč. Tyto prostředky sloužily k pokrytí těchto 
následujících výdajů: 
a)  semináře a přednášky JKF 
b)  časopis Auriga - ZJKF a Bibliografie 
c)  koordinace poboček a skupin 
 
Přednášková činnost: 
JKF pořádala i v roce 2003 pravidelné přednášky pouze v antické sekci. S potěšením jsme přijali zprávu o 
obnovení činnosti v brněnské pobočce, jejímž předsedou je PhDr. B. Očadlík.V antické sekci JKF bylo 
uskutečněno celkem o 6 přednášek, z nichž  jedna (leden 2003) byla jako již v předešlých letech věnována 
problémům výuky klasických jazyků (květnová přednáška odpadla, vzhledem ke konání konference o klasických 
studiích  ve stejném termínu v Olomouci).  
Přednášky antické sekce v roce 2003: 
30.1.: Výuka klasických jazyků na univerzitách v České republice 
27.2.: mgr. L. Stančo , Helénismus ve Střední Asii 
27.3.: prof. JUDr. M. Skřejpek, CSc., Římské právo – mýty a pověry 
24.4.:  mgr. L. Pultrová, PhD., Sto padesát let stará otázka latinského hláskosloví . místo přízvuku v archaické 
latině 
30.10. Doc. PhDr.D. Bartoňková, CSc., Prosimetrum v antické literatuře 
30.11. mgr. S. Fischerová, PhD., Mohou Múzy lhát? 
 
Publikační činnost: 
V druhé polovině roku 2003 vyšel další ročník Zpráv JKF - Auriga …. Redakční rada časopisu také pracovala na 
přípravě dalšího svazku časopisu Auriga …, který byl už dán do tisku a vyjde pravděpodobně na podzim roku 
2004. 
30.12. 2003       Magdalena Moravová-Barbu 
 
 


