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1) Setkání Pražského latinského kroužku / Sessiones Circuli Latini Prageni
30. listopadu 2009, 18:30 se sejdeme v přízemí univerzitní budovy v Celetné ulici čp. 20
(Praha 1 - Staré Město), odkud podle počtu vyrazíme do některé z blízkých kaváren, kde
bychom mohli příjemně pohovořit latinsky o latině.
Ještě nehovoříte latinsky? Nevadí, povedeme vás. Obáváte se svých chyb? Přes obtíže ke
hvězdám aneb chybami se člověk učí. Setkání povede a texty (nikterak těžké) vybere kol. Jan
Morávek, jeden ze dvou nových moderátorů našeho kroužku, kteří se právě vrátili
z Akademie Vivarium Novum (více viz Moderatores). První sezení kroužku v tomto roce,
které se uskutečnilo 2. listopadu, vedl kol. Jan Odstrčilík.
- d. XXX m. Novembris post meridiem hora sexta et dimidia in pedeplana aedium
universitatis, quae in via "Celetna" sitae sunt, sumus conventuri, illinc postea in tabernam (in
quam - hoc ex numero pendebit) profecturi ubi suaviter de rebus Latinis Latine colloquamur
inter nos.
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Nondumne Latine loqueris? Venias ad nos, te ducemus. Timesne menda? Per aspera ad astra
eundum, mendis discimus. Sessionem moderabitur et textus nequaquam difficiles eliget
Ioannes Moravulus, unus duorum novorum moderatorum hoc anno ex Academia c.n.
“Vivarium Novum” reversorum (vide Moderatores) .

2) Aktualizace webových stránek / Paginae retiales auctae ac ditatae
Ke dni 7. listopadu 2009 byly aktualizovány tyto stránky:
1) Doprovodné součásti kurzu Lingua Latina per se illustrata : doplněny informace o české
verzi příručky pro studenty Latine disco 1 a odkazy na online cvičení ke svazku Familia
Romana.
2) Seznam a ceny učebnic : doplněny ceny v českých korunách platné pro školní rok
2009/2010, dále odkaz na českou verzi učebnic a na online cvičení k učebnici Familia
Romana.
3) Informace o objednávkách : doplněny a aktualizovány informace o objednávkách ve
školním roce 2009/2010.
4) Učebnice na českých školách : doplněna gymnázia v Praze (Gymnázium Voděradská,
Gymnázium Budějovická) a na Moravě (Gymnázium Uničov), seznam rozšířen o specifikaci
používaných učebnic.
Pro zobrazení informací o dílčích a starších aktualizacích našich stránek věnovaných
didaktice latiny a učebnicím, klikněte zde.
- Ut indicem rerum, quas mutavimus vel addidimus, adeas, preme hic.
Podle potřeby aktualizujeme oddíl Acta diurna, kde byly v prvním pololetí tohoto roku
zveřejněny seznam aktualizací a informace o zasedání Asociace učitelů latiny a
připravovaných latinských seminářích a kongresech v okolí České republiky.
- Prout tempus et res postulant, partem situs c.n.“Acta diurna“ ditamus; ubi a Kalendis
Ianuariis indicem huius similem et praeconia et conventus Associationis magistrorum
linguarum classicarum et variorum seminariorum, quae prope R. p. Bohemicam habebuntur,
posuimus.

3) Hromadná objednávka učebnic v létě 2009 / Libri ex Dania postulati
Na přelomu srpna a září 2009 se uskutečnila pravidelná hromadná objednávka učebnic
z Dánska v celkovém rozsahu 750 svazků pro potřeby českých a moravských gymnázií i
jednotlivců. Jelikož předpokládáme zvýšený zájem o učebnice i během školního roku,
objednali jsme od každého titulu několik svazků navíc. Seznam dostupných titulů z Dánska
naleznete na našich stránkách.
Pro další informace klikněte zde nebo pište na adresu kroužku CirculusLatinus[a]seznam.cz
nebo na adresu koordinátora objednávky Jiřího A. Čepeláka cepelak.jiri[a]seznam.cz .
- Mense Augusto exeunte et Septembri ineunte plures quam DCCL libros ex Dania nomine
gymnasiorum necnon singulorum hominum postulavimus.
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4) Česká verze učebnic Lingua Latine per se illustrata / Librorum
scholasticorum versio Bohemica
Začátkem léta tohoto roku byly dokončeny překladatelské práce na příručce pro studenty
Latine disco 1 a zahájeny její několikeré korektury. Po jejich nedávném dokončení byla
příručka odeslána do tiskárny ke zpracování cenového přehledu, grafické podoby publikace a
jejímu vytištění, k němuž jsme obdrželi souhlas autora. Pro zobrazení ukázky z připravované
příručky klikněte zde. Máte-li o tuto příručku předběžný zájem, napište nám, abychom Vás
vyrozuměli, jakmile bude publikace vytištěna. V opačném případě budete o jejím vydání
informování až v dalším pravidelném e-mailu začátkem ledna následujícího roku.
- Anno praeterito mense Octobri operam dare coeperamus Enchiridio discipulorum (quod et
„Latine disco 1“ appellatur) et vocabulariis in Bohemicum vertendis. Hoc opus nondum
perfectum,, illud vero iam ad finem perductum propediem cum Ioannis Montaurii permissu ad
typothetam sumus missuri et prelo subiecturi; cuius rei adumbrationem si inspicere vis,
preme hic.

5) Didaktika latiny na českém internetu /Ars linguam Latinam docendi
Bohemorum in rete omnium gentium
Cílem našeho kroužku je mimo jiné i popularizace přirozené metody výuky latiny a vůbec
veškerých snah spojených s výukou latiny a vzájemnou informovaností latinářů o právě
uskutečňovaných akcích v rámci České republiky i v jejím sousedství. V rámci těchto snah
jsme se rozhodli jednak pro navržení vzniku jednotného informačního portálu klasických
studií u nás (tato věc však spíše než na nás samotných závisí na odborných pracovištích
v ČR), jednak pro šíření informací prostřednictvím různých internetových kanálů:
Facebook
- populární internetová sociální síť.
- skupina: Přestaňte sekat latinu - naučte se latinsky!
- Budeme rádi, pokud se k naší skupině připojíte – třebas právě přes Vás a Vaši účast ve
skupině se o učebnicích Lingua Latina per se illustrata dozví i někdo další…
Latina zdarma
- webová stránka věnovaná obecným informacím o latině, učebnicích, metodách výuky,
v neposlední řadě i pomůckám a cvičením. Nahrazuje to, co na oficiálních webech citelně
chybí, tedy prvotní informace o jazyku a učebnicích pro pouhého zájemce o latinu, případně
středoškolského studenta.
- chystáme se těmto stránkám věnovat více pozornosti i do nich přispívat.
Metodický portál MŠMT - latina
- webový portál věnovaný jednotlivým vyučovacím předmětům v rámci současného
Rámcového vzdělávacího programu (RVP). Je určen pro sdílení teoretických i praktických
didaktických poznatků a pomůcek. Zatímco u všech ostatních oborů se nachází alespoň
několik příspěvků, latina spolu s deskriptivní geometrií zůstává zcela nepokryta. Otázka zní:
„Není naprostá absence příspěvků jen podporou pro všechny ty, kdo tvrdí, že latina je
zbytečný, respektive neužitečný předmět, o který nemá nikdo zájem?“
- Domníváme se, že i tento portál by si zasloužil naši pozornost, jakmile to povinnosti dovolí.
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- Hac nostra aetate ad cogitata, incepta, consilia communicanda maximi momenti videtur
esse rete omnium gentium; quo nisi utamur, quasi non exstare videbimur, nostraque studia,
etsi quae sequuntur vera non sunt, vana, irrita, omnino inutilia. Hanc ob rem gregem in situ
c.n. “Facebook” constituimus, situi quoque c.n. “Latina zdarma” operam daturi sumus
necnon miramur nullas adhuc in situ retiali methodis docendi dicato nullas profecto adhuc
de lingua Latina tradenda esse symbolas. Num hoc potestne Latinitati prodesse?

6) Akademie “Vivarium Novum” v Římě a možnost studia
Latinská Akademie Vivarium Novum, s níž jsme spojeni dlouholetým přátelstvím, přesídlila z
kampánské Montelly do větších budov v těsné blízkosti italského hlavního města Říma. Její
sídlo se nachází poblíž starověké cesty a novodobé dálnice Via Aurelia ve směru na Janov.
Slavnostní inaugurace by se měla uskutečnit 25. listopadu 2009. Slavnostní řeč bude mít prof.
Michael von Albrecht.
Seznam vyučovaných předmětů i další podrobnosti můžete, případně teprve uvidíte na
připravovaných webových stránkách této mezinárodní soukromé školy, jejíž studenti (pro
studentky zatím tato možnost není) pocházejí z gymnázií i vysokých škol v Mexiku, USA,
Kanadě, Francii, Španělsku, Itálii, Maďarsku, Chorvatsku, Slovinsku, České republice,
Bulharsku a Německu. Roční studijní pobyt v minulosti absolvovalo postupně i osm studentů
z Karlovy univerzity v Praze.
Možnost studia na této Akademii je otevřená, jak nám bylo sděleno, pro zájemce z České
republiky, a to bez ohledu na nejvyšší dosažené vzdělání. Významnou podmínkou je souhlas
s normami Akademie a znalost latiny na dostatečné úrovni. Pro další informace se můžete
obrátit na e-mailovou adresu našeho kroužku: CirculusLatinus[a]seznam.cz .
Půjde-li vše dle plánu, bude v červenci/srpnu příštího roku konat mezinárodní kongres
Meminisse iuvabit v Casertě u Neapole. Tento kongres by měl navázat na kongresy
Humanitas v Neapoli (2006) a Litterarum vis v Szegedu a Budapešti (2007)
- Academia c.n. “Vivarium Novum” quae nuperrime Montella, ex oppido Campaniae, in
aedes ampliores extra ipsum Romae pomerium sitas migravit, novum habet situm retialem,
qui adhuc struitur, discipulosque invitat qui annis insequentibus studiis strenue operam dare
velint. Praeterea hoc anno, si omnia bene cesserint, etiam tertius eiusdem Academiae
conventus Casertae prope Neapolim habebitur c.n. “Meminisse iuvabit”.

7) Letní škola klasických studií / Schola aestiva studiorum classicorum
Již v průběhu loňského roku jsme navázali spolupráci s Asociací učitelů klasických jazyků,
jejíž činnosti si velice vážíme. Zúčastnili jsme se tak nejen několika jejích zasedání (společně
s hereckým uskupením L.V.P.A., jehož činnost dále pokračuje), ale také Letní školy
klasických studií, která se uskutečnila začátkem července 2009 v Praze, kde jsme mohli ve
velice tvůrčím prostředí krátce prezentovat naši činnost i přímou vyučovací metodu.
Jsme velice potěšeni, že naše spolupráce může pokračovat i nadále, např. na Letní škole
klasických studií, která se uskuteční ve dnech 1. – 4. července 2010 v Opavě. Všechny vás
srdečně zveme – v příštích informačních e-mailech se zajisté dozvíte více.
- Iam ante unum anum cum Associatione magistrorum linguarum classicarum cooperari
coeperamus, postea nonnullorum conventiculorum partem cepimus, hac astate in Schola
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aestiva studiorum classicorum Pragae habita participes de inceptis nostris methodisque
docenti certiores fecimus. Itaque gaudemus quod nobis etiam anno insequenti cum magistris
vires iungere necnon eandem Scholam aestivam Oppaviae habendam participare licebit.

6) Technická poznámka na závěr / De modo hoc praeconium divulgandi
Tento informační e-mail se posílá dvakrát až čtyřikrát do roka na vybrané adresy. Dále po
internetu se šíří přeposíláním jednotlivci, za které však neneseme odpovědnost.
Pokud jste obdrželi tento e-mail přímo z adresy Pražského latinského a nepřejete si být nadále
informován/a o jeho aktivitách, napište nám a vyřadíme Vás z našeho seznamu kontaktů.
Pokud Vám byl tento e-mail přeposlaný a přejete-li si dostávat tento e-mail přímo z adresy
Pražského latinského kroužku, napište nám na naši e-mailovou adresu a my Vás zařadíme na
náš seznam kontaktů.
- Hoc genus litterae bis terve in anno sive recta via sive per singulos mittuntur. Si hoc
praeconium recta ex inscriptione Circuli Latini Prageni accepisti et huius generis nuntios
accipere iam non vis, scribas ad nos ne ullam iam accipias a nobis hoc genus epistulam. Si
vero hoc praeconium non a nobis recta accepisti idque tempore futuro recta accipere optas,
scribas ad nos ut inscriptionem tuam in nostrum referamus indicem.
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