Zpráva o činnosti JKF v roce 2001
JKF pokračovala i v r. 2001 v pořádání pravidelných přednášek. V antické sekci jich bylo
uskutečněno, jako každý rok, celkem sedm –pět v jarním přednáškovém cyklu, dvě
v podzimním:
25. ledna

22. února
29. března
26. dubna
31. května

Beseda o výuce latiny na gymnáziích v menších městech
(S příspěvkem o problémech výuky, o hodinových dotacích latiny na
jednotlivých gymnáziích apod. vystoupily: Eva Pálková z Gymnázia Šumperk,
Jitka Emingrová z Gymnázia Teplice a mgr. Libuše Řezníčková z Gymnázia
v Českém Brodě; předseda sdružení ALFA, mgr. Jaroslav Lorman z Gymnázia
Arabská v Praze 6 dále přednesl informaci o přípravě státních maturit z latiny.)
Mgr. Petr Potůček: „Co je rétorika? (Současný pohled na klíčové aspekty
historické diskuse o podstatě a hodnotě rétoriky)“
PhDr. Marie Dufková, CSc.: „Čeští archeologové v Černomoří“
Prof. PhDr. Růžena Dostálová, CSc.: „Překlad v řecko-římské antice“
Mgr. Barbora Krylová, PhD.: „Thesaurus linguae Latinae od A do P aneb Jak
vzniká nejpodrobnější slovník starověké latiny“

25. října
Prof. PhDr. Radislav Hošek, CSc.: „Česká věda v Bulharsku“
29. listopadu Prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc.: „Hermeneutická teorie Pavla z Tarsu na
základě 1K 14,23-25“
Jako doplněk k přednáškovému cyklu zorganizovala JKF ve dnech 17. – 19. května zájezd do
Benátek, jehož účelem byla především návštěva rozsáhlé souborné výstavy „Etruskové“
konané v Palazzo Grassi, na které byly vystaveny všechny nejvýznamnější etruské památky
(přes 700 exponátů z 13 zemí).
V prvním pololetí vyšlo nové (42.) číslo časopisu ZJKF – Auriga. Redakční rada časopisu pod
vedením PhDr. Dagmar Muchnové po celý rok pracovala i na dalších číslech – Auriga č. 43.
je již v tisku a vyjít by měl do konce března 2002; také č. 44 bylo k 31. 12. již téměř
zkompletováno – do konce února 2002 bude odevzdáno do sazby.

Počet členů JKF v roce 2001 mírně vzrostl, ke dni 31. 12. jich bylo 298. Složení výboru JKF
se v roce 2001 nezměnilo (zvolen byl v říjnu 2000).
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