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kapitolách v publikacích Antická kultura (B. Borecký a kol., Praha 1961) 
a Čtení z antiky (Praha 1969). Jan Janda má také významný autorský podíl na 
několika vysokoškolských učebnicích latiny a dalších učebních textech.

Vysoce je nutno hodnotit i pedagogickou činnost jubilanta. Na studenty 
kladl vysoké nároky, ale současně byl i oblíbeným učitelem, a to jak pro svoji 
schopnost srozumitelně a výstižně přednášet i o velmi náročných tématech, 
tak pro ochotu prodiskutovat každý problém a poradit, jak postupovat v další 
práci. Diskuse s ním mohly vždy přesáhnout odborný rámec a přesunout se 
k tématům z mnoha jiných oblastí, při jejichž probírání jubilant poutavě uplat
ňoval své rozsáhlé znalosti a životní zkušenosti. Těmito svými vlastnostmi - 
odbornými i povahovými - získával Jan Janda uznání a oblibu i u svých spo
lupracovníků. Významně přispěl k tomu, že i v sedmdesátých a osmdesátých 
letech minulého století si tehdejší Kabinet pro studia řecká, římská a latinská 
ČSAV udržel pověst velice kvalitního vědeckého pracoviště, v němž panova
la atmosféra mnohem liberálnější a činorodější než v řadě jiných akademic
kých institucí s humanitním zaměřením.

Ve svých odborných aktivitách pokračuje Jan Janda i po odchodu do 
důchodu. Stále spolupracuje s FF UK i s odbornými nakladatelstvími. Ve 
funkci odpovědného redaktora připravil v nakladatelství Oikůmené k vydání 
několik náročných publikací, např. Stoickou filosofii J. M. Rista v překladu
K. Theina (Praha 1998) nebo rozsáhlou práci G. S. Kirka, J. E. Ravena 
a M. Schofielda Předsokratovští filosofové (přel. F. Karfík, P. Kole v a T. Ví
tek, Praha 2004). Pro nakladatelství Rezek napsal doslov k českému překladu 
Pindarových Olympijských zpěvů (přel. J. Šprincl, Praha 2002). V tomto do
slovu podal podrobnou informaci o dosavadních překladech Pindarových děl 
do češtiny. Na přípravě dalších textů k vydání intenzivně pracuje. Přitom se 
stále velmi zajímá o veškeré společenské a kulturní dění a s mladistvým zau
jetím sleduje i zprávy ze sportu, který vždy patřil k jeho zálibám. I nyní pěs
tuje svoji oblíbenou turistiku. Do dalších let přejeme našemu jubilantovi pev
né zdraví, mnoho tvůrčích úspěchů a dobré pohody!

Milan Mráz (Praha)

XIV. letní škola
klasických studií
(1.-4. července 2006, Brno)

Tématem letošního ročníku Letní školy klasických studií byla Klášterní 
vzdělanost a její význam pro evropskou a českou kulturu. Setkání českých 
a slovenských latinářů (a nejen latinářů) již po čtrnácté organizoval Kabinet 
pro klasická studia FIÚ AV ČR a Asociace učitelů klasických jazyků. Letos 
byl přizván ke spolupráci Ústav klasických studií FF MU, a tak se akce kona
la vůbec poprvé v Brně. XIV. letní školu klasických studií finančně podpořila 
brněnská nadace Sophia.

Program byl jako obvykle rozdělen po tři dny na dopolední čtení a odpo
lední přednášky, čtvrtý den proběhla exkurze. Vedení seminářů četby a před
nášení bylo svěřeno nejen renomovaným odborníkům, ale i mladým začí
najícím badatelům. Stejně tak v posluchačských lavicích se sešli lidé různého 
věku a povolání, asi největší část účastníků však tvořily středoškolské kantor
ky latiny, pro něž je tato akce příležitostí k prohloubení vědomostí, udržování 
kontaktu s vývojem oboru - a samozřejmě také k setkání s kolegy a přáteli.

Témata čtení a přednášek obsáhla nejen dlouhý úsek dějin, ale také rozlič
né aspekty klášterního života a kultury. Tak si účastníci mohli vyslechnout na 
jedné straně výklad o počátcích monastických hnutí v pozdní antice (dr. Jiří 
Šubrt z olomoucké univerzity) a na straně druhé jim byl představen zpěvník 
z rajhradského kláštera datovaný do poloviny 18. století (prof. Miloš Štědroň 
z brněnské univerzity). Dozvěděli se o kalendáři a martyrologiu uěené řehol- 
nice Herrad z Landsberga, žijící ve 12. století (dr. Zuzana Silagiová z Kabi
netu pro klasická studia Akademie věd ČR), o dramatizované podobě veliko
nočních slavností ve středověku (Mgr. Kateřina Vršecká z Kabinetu pro kla
sická studia AV ČR) či o různých interpretacích biblické Písně písní pochá
zejících z klášterního prostředí (Mgr. Anna Pumprová z Historického ústavu 
brněnské filozofické fakulty). Tento výčet není úplný, program letních škol 
je kdykoli přístupný na www.clavmon.cz, resp. www.ics.cas.cz.

Ti vytrvalejší - a nebylo jich letos málo - dostali při dopoledních čteních 
například příležitost na vlastní kůži se potýkat s květnatými periodami, jež ve 
12. století stvořil opat Suger z francouzského kláštera Saint-Denis (seminář 
vedla dr. Iva Adámková z Centra pro práci s patristickými, středověkými 
a renesaněními texty) a přečíst si v originále, jaký názor na mnišský život měl 
svátý Augustin či zakladatel benediktinského řádu Benedikt z Nursie (dr. Jan 
Kalivoda, Ústav řeckých a latinských studií Filozofické fakulty v Praze).
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Akci uzavřela půldenní exkurze do nejstaršího a v současnosti jediného 
moravského benediktinského kláštera v Rajhradě u Brna. Účastníci měli mož
nost prohlédnout si i prostory běžnému návštěvníku nepřístupné, jako je nyní 
bohužel velmi zchátralá budova prelatury, nesoucí dosud stopy několika de
sítek let pobytu vojenské posádky, či pokochat se unikátními starými tisky 
z klášterní knihovny.

Za rok se akce bude konat v Praze a pracovní verze jejího podtitulu zní An
tika jako politikum. Od raného středověku po současnost. Popřejme příštímu 
ročmTcu, ať je alespoň stejně úspěšný a navštívený jako ten uplynulý (počet 
účastníků letos překročil sedmdesátku), ať má stejně příjemnou atmosféru, 
zkrátka ať jsou první čtyři červencové dny příštího roku důstojnou a vědecky 
podnětnou oslavou půlkulatých narozenin letní školy.

Markéta Kulhánková (Brno)

Seminarium Latinitatis vivae 
diebus 31.7. - 6. 8. 2006 
Prague habitum

Fluvium latitudine, longitudine, altitudine ingentem innumerisque meati
bus in oceanum totius orbis terrae erumpentem, lector magnanime, mente fin
ge, ut bene perspectum habeas, quam varia sit Latinitas; aestivo igitur tempo
re ex permultis huius mundi regionibus ad LXX homines uniusque patriae 
Latinae cives et multarum rerum peritissimi et aliquid novi addiscere cupien
tes in urbem Pragam prope confluxere, ut raptis repagulis temporum suavissi
mo Romanorum sermone inter se colloquerentur, opera maiorum simul evol
verent atque admirarentur, totam denique Latinitatem pro viribus inter se 
communicarent; qui conventus sub auspiciis Latinitatis Vivae Provehendae 
Associationis (L.V.P.A.), quae in Germania sedem habet, Facultatis Theolo
giae Catholicae, Instituti Graecitati Latinitatique augendae Facultatis Philo
sophiae Universitatis studiorum Carolinae haud procul ab Arce Pragensi in
structus est; eodem cum multi Theodisci, nonnulli Poloni, Itali, bini Albani, 
Americani, Austriacae, unus Finnus, Hiberna septentrionalis, tum etiam 
XXX Bohémi sive iam fluenter loquentes sive loqui volentes seminarium par
ticipatum et de viris mulieribusque illustribus disputatum venere; hi in diaetis 
privatis aut in urbe ipsa aut in suburbiis, illi vero plerumque in domo Masa- 
rykiana deversabantur.

Kalendis Augustis hora decima frequentia linguae Latinae vivae faventium 
ad occasionem inaugurationis sollemnis ecclesiam sancti Adalberti in parte 
postica ampli aedificii Facultatis Theologiae Catholicae Universitatis Caroli
nae siti domuique Masarykianae adiacentis expleverunt; illis deinceps in lo
cis tum orationes celeberrimas, tum cantus iucundissimos audire licuit; pri
mum enim Clara Havlásková et Reiko Kato clavilli modulis modos musicales 
Novakianos efficientibus Marcella Slavíková versus Horatii et Vergilii poe
tarum Sapphousque poetriae suo nomine digna ita belle ut luscinia cecinit; 
finem vero inaugurationis cantores ex collegio 419 cantibus amoris et mortis 
in musica spiritali aetatis renatarum artium posterioris exornaverunt. Sed ad 
alveum fluminis redeamus orationesque sollemnes saltem paucis exsequamur. 
Bohumila Mouchová doctrice losephoque Simandi doctore moderantibus pri
mum Inga Pessara-Grimm, conventus moderatrix et praeses L.V.P.A.e, de
inde Dagmara Muchnová, doctrix et praeses Instituti Graecitati et Latinitati 
augendae, seminarii participes allocutae sunt; postremo Ludovicus Ambrus- 
ter, professor et decanus Facultatis Theologiae Catholicae, de linguae Latinae 
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