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škola pedagogická a spolupráce s Prahou^ a Ještě pětileté provizorium v Olo
mouci} Následuje obsáhlý poznámkový aparát, jímž vydání opatřil editor, 
a dále ediční poznámka a závěrečná studie, rovněž z pera editorova. Co se týče 
poznámek, odvedl Motlíček velký a poctivý kus práce - jeho komentář podává 
množství vysvětlujících informací ke zmiňovaným osobám či institucím a po
skytuje rovněž překlad pasáží a termínů, které Nováková ve svých pamětech 
napsala latinsky či řecký.

Ediční poznámka seznamuje čtenáře se stavem dochování jednotlivých 
exemplářů pamětí (existují v rukopise, strojopise a strojopisném průklepu), 
s jejich osudy a místem jejich uložení, dále uvádí ediční zásady a rovněž pů
vod použitých fotografií. Velice cenná je Motlíčkova závěrečná studie. Editor 
v ní konfrontuje skutečnosti uváděné v Novákové vzpomínkách s řečí úřed
ních pramenů a zasazuje subjektivní text pamětí do širšího dějinného kontex
tu. Motlíček zde zužitkovává své zkušenosti s dlouhodobým výzkumem v ob
lasti dějin českých klasických studií ve 20. století.®

Vydaný výbor z pamětí Julie Novákové je počin velice zdařilý. Text pamě
tí se čte svižně a čtenáře příjemně osvěží. Zároveň jsou však paměti též hod
notným historickým pramenem, jehož využitelnost dále zvyšuje Motlíčkova 
pečlivá ediční práce, závěrečná smdie i jmenný rejstřík. Nezbývá než doufat, 
že jednoho dne vyjdou paměti Julie Novákové v plném rozsahu.

Robert Škopek (Praha)

S. 42-67, psáno v září 1978 a v červnu 1979. 
5 S. 68-90, dopsáno v červnu 1979.
® Srov. např. T. Motlíček, Třináct olomouckých let Julie Novákové, in; Laudatio bre

vis. Sborník věnovaný doc. PhDr. Stanislavu Sedláčkovi, Olomouc: Univerzita Palackého 
2004, s. 131-168; TÝŽ, Historik starověku prof. PhDr. Pladimír Groh (1895-1941) (život
ni osudy, studium a pedagogická činnost) -1, in; Listy filologické 124,2001, s. 127-149. 
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členská základna
Vzhledem k tomu, že jsme se rozhodli vyřadit z evidence řadu léta neaktivních 
členů, v roce 2009 počet členů poklesl. Ke dni 31. 12. 2009 tak měla JKF 237 
členů. Výbor JKF se během roku scházel podle potřeby tak, aby řešil všechny 
problémy a organizační záležitosti, které se vyskytly.

Přednášková činnost
V roce 2009 uspořádala JKF v Praze sedm pravidelných přednášek. Lednové 
setkání bylo již tradičně spojeno s besedou o perspektivách výuky latiny v Čes
ké republice, především na středních školách.
29. 1.2009 Mgr. Jan Kopecký - Mgr. Ing. Božena Bďhmová - 

Mgr. Marcela Slavíková - Mgr. Markéta Kvičerová, La
tina na církevních gymnáziích v Praze (Praha)

26. 2. 2009 Mgr. Martin Bažil, Ph.D., Julie Nováková a její básnické pře
klady (Ke 100. výročí narození) (Univerzita Karlova v Praze)

26. 3. 2009 PhDr. Tomáš ALUŠÍK, Ph.D., Nové archeologické výzkumy na 
východní Krétě (Univerzita Karlova v Praze)

23. 4. 2009 Mgr. Ivan Prchlík, Pohané v christianisovaném římském impé
riu (Univerzita Karlova v Praze)

28. 5. 2009 Mgr. Barbora Krylová, Ph.D., „ Versusfescennini“ a latinská
komedie. „Kreativní nezdvořilost" v antickém Římě (Univerzita 
Karlova v Praze)

29. 10. 2009 dr. Aidan Conti, The Abuse of the Medieval Scribes — Com
peting Taxonomies and Models of the Copying Process (Univer
zita V Bergenu, Norsko)

26. 11.2009 Mgr. Barbora Krylová, Ph.D., Kde byla bitva v Teutoburském 
lese? (Ke 2000. výročí) (Univerzita Karlova v Praze)

Publikační činnost
Na přelomu roku 2009/2010 vyšel další ročník Zpráv JKF - Auriga 51, 2009, 
tentokrát s novou grafickou úpravou. Redakční rada časopisu již připravila dal
ší svazek, který bude předán k sazbě v lednu 2010 a vyjde pravděpodobně ke 
konci roku 2010.
31.12.2009 Martin Bažil (Praha),

vědecký tajemník společnosti
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Zpráva o činnosti brněnské pobočky JKF v roce 2009
Brněnská pobočka uspořádala v roce 2009 pro své členy a další zájemce z řad 
veřejnosti následující přednášky;
23. 3. 2009: Prof. Hans Eidener (Universität Köln und Hamburg): Die

Musikalität der griechischen Sprache
12. 10. 2009: Mgr. ELÖD NemerkeNYI, Ph.D. (ELTE Budapest): The Clas

sical Tradition in Mediaeval Hungary
26. 10. 2009: Dr. Béla Adamik, Ph.D. (ELTE Budapest): Zu den archai

schen lateinischen Inschriftfragmenten auf Bruchstücken 
eines Tonfasses aus Satricum

24. 11. 2009: Prof Dr. Christine Schmitz (Universität Münster): „...tum
forte..." Inszenierte Antreffsituationen im Epos

V Brně 18. 12. 2009 Daniela Urbanová (Brno)

Zpráva o hospodaření JKF v roce 2009
Počáteční hotovost k 1.1. 2009 100 993 Kč
z toho na běžném účtu u České spořitelny 96 646 Kč

v pokladně 4 347 Kč

Příjmy:
Členské příspěvky 8 700 Kč
Prodej časopisů 1 183 Kč
Úroky z běžného účtu 62 Kč

Celkem 9 945 Kč

Výdaje:
Přednášky JKF 16 741Kč
Vydávání Aurigy — ZJKF 55 371Kč
Běžný provoz OKč

Celkem 72 112 Kč

Dotace od Rady vědeckých společností AV ČR:
Dotace poskytnutá na rok 2009 48 000 Kč

Zůstatek hotovosti k 31.12. 2009: 86 826 Kč
z toho na běžném účtu u České spořitelny 85 270 Kč

v pokladně 1 556 Kč

Hospodářský výsledek za rok 2009: - 14 167Kč

Využití dotace od Rady vědeckých společností AV ČR
Přednášky JKF

poskytnutá částka 10 000 Kč
čerpáno 10 000 Kč
vráceno RVS OKČ

Vydávání Aurigy-ZJKF
poskytnutá částka 38 000 KČ
čerpáno 38 000 Kč
vráceno RVS OKČ

Poskytnutá dotace celkem 48 000 Kč
Čerpáno celkem -48 000 Kč
Vráceno RVS celkem OKČ

Martina Vaníková (Praha)
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Správa o činnosti Slovenskej 
jednoty klasických filológov 
v roku 2009

Rok 2009 bol v existenci! Slovenskej jednoty klasických filológov jubilejným 
štyridsiatym, čomu bol výrazné prispósobený jej bohatý program, na ktorom 
sa podiel’alo mnoho významných slovenských i zahraničných vědeckých od- 
bomíkov. Plnenie tohto programu bolo hlavnou náplňou činnosti SJKF.

V pláne na rok 2009 boli zaradené tieto aktivity: přednášková činnost’, 
konferencie, deň otvorených dveří katedry klasickej filológie Filozofickej fa
kulty UK v Bratislavě, informačně stretnutie záujemcov o klasická filológiu 
na katedře klasických jazykov Trnavskej univerzity v Tmavé a „antické veče
ry“ - neformálně stretnutia pedagógov, študentov i záujemcov z radov veřej
nosti o klasické jazyky.

Konferencia s medzinárodnou účasťou, Historiografia vo vede, literatu
re a umění, sa uskutočnila 14. mája 2009 na pode Trnavskej univerzity. Pod- 
ujatie bolo věnované životnému jubileu prof. Jana Buriana, CSc., ktorý dlho- 
dobo pósobil na slovenských klasicko-filologických pracoviskách v Bratisla
vě aj Tmavé. Na konferenci! vystúpilo 9 odbomíkov a zaujímavým ukonče
ním oficiálnej časti podujatia bol úryvok z divadelnej hry Diogenes, ktorú na- 
študovali poslucháči Filozofickej fakulty Komenského univerzity v Bratislavě 
pod vedením PhDr. Alexandry Dekanovej.

V rámci tohto podujatia odzneli nasledujúce příspěvky:
Eva Juríčková Počiatky dejepisectva - Hérodotos na pomedzí epiky a de- 

jepisectva
Pavol Valachovič Problémy neskoroantickej rímskej historiografie 
Emanuel Jirkal Funkcia a význam Vergiliových citácií v Lactantiovom die

le De mortibus persecutorum
Marek Babic Aurelius Victor v kontexte menších latinských dejepiscov
Klára Kuzmová Rimania na juhozápadnom Slovensku
Peter Blaho Ad rem Theodor Mommsen - editor prameňov římského

práva
Juraj Zembera Comeback v novej zostave: Znovuobjavenie Etruskov v re- 

nesancii
Imrich Nagy Antická historiografia v percepcii humanistov 16. storočia 
Daniel Škoviera Římska historia v Stöckelovej zbierke Apophthegmata il

lustrium viromm

Konferencia, na ktorej sa SJKF zúčastňovala ako spoluorganizátor spo
lu s Katedrou klasických jazykov Trnavskej Univerzity a mestom Trnava, sa 
střetla s mimoriadnym ohlasom zo strany vedeckej obce i študentov.

V rámci prednáškovej činnosti SJKF odzneli v roku 2009 tieto přednášky:
28. 3. 2009 Prof. Dr. Hans Eideneier (Universität Hamburg/Köln): Musi

kalität der griechischen Sprache, FF UK v Bratislavě
7. 5. 2009 Aikaterini Kossyba: Starogrécky mýtus v novogréckej poézii

a jeho obměna v poézii Kavafisa, FF UK v Bratislavě
8. 10. 2009 Emanuel Jirkal, Ph.D.: Krestánia a pohania na přelome

3. a 4. storočia, FF UK v Bratislavě
14. 12. 2009 Mgr. JOZEF KORDOŠ: Zrod a vzrast Trnavy podlá dvoch promoč- 

ných spisov Štefana Čibu, FF Trnavskej univerzity v Tmavé
12. 11. 2009 Dr. Joseph Fischer: Slavery in Mycenaean Greece, FF UK 

v Bratislavě
V rámci vedecko-popularizačných akcií medievalisticko-neolatinistická 

sekcia so sídlom v Tmavé organizovala „antické večery“ na katedře klasických 
jazykov Trnavskej univerzity v Tmavé, ktoré sa střetli s vefkým záujmom. Za 
zvláštnu pozornost’ stojí predvianočný antický večer. Študenti klasických ja
zykov sa v rámci něho střetli so svojimi pedagógmi a přiblížili si zvyky, kto- 
rých kořene siahajú až do antiky. V príjemnej predvianočnej atmosféře zazně
li latinské piesne a úryvky z diel římských autorov.

Hospodáreníe:
Výška členského příspěvku sa za posledně obdobie nezměnila (200Sk, t.j.
6,6 € pre riadneho člena, 100 Sk, t.j. 3,3 € pre dóchodcov). Tieto peniaze uklá
dá SJKF na svoj účet vedený v Slovenskej sporitel’ni.

Na rok 2009 bola poskytnutá SJKF dotácia z RVS vo výške 700 €. Táto 
suma bola poukázaná na plánované podujatia: přednášková činnost’ - 200 €, 
organizácia konferencií - 200 €, deň otvorených dveří, informačně stretnutie 
50 €, prevádzkové náklady spojené s činnosťou SJKF - 200 €, antické veče
ry - 50 €.

Celú výšku příspěvku použila Jednota v súlade s podmienkami a možnos- 
ťami stanovenými Radou vědeckých společností, na materiálno-technické za- 
bezpečenie jednotlivých prednášok a konferencií (xerox, poštovné, kancelář
ské potřeby a pod.).

Členské příspěvky vyzbierané za rok 2009 sa použili na krytie ostatných 
nákladov spojených s přednáškovou činnosťou a zabezpečením chodu společ
nosti.

Daniela Rašková (Bratislava)
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