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Latinské kroužky v Čechách a na Moravě
Circuli Latini in Bohemia et Moravia

1) Setkání Pražského latinského kroužku / Sessiones Circuli Latini Prageni
V tomto akademickém roce se podařilo obnovit tradici latinských setkání
Pražského latinského kroužku, tentokrát ve studentském klubu K4
v historických sklepeních budovy Filozofické fakulty v Praze, Celená 20,
Praha 1 – Staré Město. Od počátku akademického roku 2009/2010 se každý
měsíc uskutečnila jedna nebo dvě setkání, která vedli Jan Odstrčilík, Jan
Morávek, Jan Országh, Jiří A. Čepelák a Martin Churáň.
Naše setkání nejsou určena jen pro studenty, ale pro všechny příznivce nebo i jen zájemce o
živou latinu, kteří se pod vedením jednoho z moderátorů kroužku (více viz Moderatores) věnují
vybranému tématu. Pozvánky na každé setkání zveřejňujeme na stránkách našeho kroužku a
v rámci skupiny Přestaňte sekat latinu - naučte se latinsky! na sociální síti Facebook.
- Hoc anno academico denuo inter nos crebrius quam antea convenire coepimus atque sessiones communes in
thermopolio universitario quod in hypogeo antiquo aedium in via Celetna sitarum invenitur celebrare
incohavimus. Nondumne Latine loqueris? Venias ad nos, te ducemus. Timesne menda? Per aspera ad astra
eundum, mendis discimus. Ergo vias ad nos! (vide Moderatores) .

2) Aktualizace webových stránek / Paginae retiales auctae ac ditatae
Naše webové stránky průběžně aktualizujeme, zvláště oddíl Acta diurna, kde často naleznete
také informace o různých latinských aktivitách v ČR i zahraničí, a část našich stránek
věnovanou učebnicím Lingua Latina per se illustrata. Nově vytvořeny byly oddíly Učebnice
latiny, Studium zahraničí, Semináře a kongresy, Živá latina na internetu. Seznam aktualizací
týkajících se učebnic naleznete zde.
- Prout tempus et res postulant, partem situs c.n.“Acta diurna“ ditamus; ubi etiam praeconia de rebus Latinis
apud nos stepe inveniuntur. Recentissima quae ad libros scholasticos pertinent hic invenies.

3) Brněnský latinský kroužek - Colloquium Latinum Masarykianum
V květnu 2010 se studenti Ústavu klasických studií FF MU v Brně pod vedením dr. Katariny
Petrovičové rozhodli založil tradici latinských setkání, která by měla vést k hlubšímu
proniknutí do tajů latinského jazyka. Své první Colloquium Latinum Masarykianum
uspořádali již 19. května 2010, tedy jen několik dní po návratu ze své římské exkurze. Přejem
mnoho štěstí, zápalu pro věc i vytrvalosti a těšíme se na spolupráci.
- Amici ex Universitate studiorum Masarykiana konsilium celerům circulum Latinum Brunae condendi quo
melius et linguam et litteras Latina tractare possent. Roma igitur reversi primum Colloquium Latinum
Masarykianum instituerunt; quod bonum, faustum, felix fortunantumque sit!
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Zemřel Hans H. Ørberg
Ioannes H. Ørberg supremum vitae diem obiit

3) Zemřel Hans H. Ørberg / Ioannes H. Ørberg supremum vitae diem obiit
S lítostí oznamujeme, že ve středu 17. února 2010 ve věku 90 let zemřel
Hans H. Ørberg, autor učebnic Lingua Latina per se illustrata a neúnavný
propagátor latinských studií a přirozené metody výuky klasických jazyků.
Až do své smrti si zachovával stále svěží mysl otevřenou novým myšlenkám
a poznatkům a neustával ve svém díle, které se ještě za jeho života rozšířilo
do mnoha evropských zemí a severní Ameriky. Svým lidským přístupem a
pochopením pro české podmínky se velmi zasloužil o rozšíření svých
učebnic i u nás. O Hansi H. Ørbergovi, jeho životě a díle se více dočtete zde.

Hans H. Ørberg
(1920–2010)

- Maesti annuntiamus die Mercurii a.d. XIII kal. Mart. a. MMX a salute recuperata Ioannem H. Montaurium,
auctorem librorum q.n. “Lingua Latina per se illustrata” XC annos natum atque indefessum linguae Latinae
methodique docendi naturali propugnatorem, supremum vitae diem oppetivisse. Qui usque ad mortem celeritate
atque alacritate mentis excellens necnon ad recentissima et optima recipienda paratus operi suo etiam meliori
reddendo numquam studere desiit atque libros suos in multas Europae civitates Americamque septentrionalem
vulgata vidit. Ipse denique, qua erat benevolentia et benignitate, nos in libris methodisque docendi divulgandis
mirum in modum adiuvit. De eius vita atque opere plura hic legas.

4) P. Ovidi Nasonis Ars amatoria, poslední dílo Hanse H. Ørberga
Ještě nedlouho před svou smrtí stačil Hans H. Ørberg připravit pro školní potřeby upravené
vydání Ovidiova Umění milost (Ars amatoria). Společně s dalšími knihami, které vydal
Ørberg sám, případně jeho italští přátelé, je možné si i toto školní vydání objednat.
- Ioannes Montaurius, paulo antequam moreretur, etiam editionem scholasticam Artis amatoriae a P. Ovidio
Nasone conscriptae parare atque edere valuit; quam hoc anno etiam per nos postulare licet.
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Učebnice latiny a didaktika
De libris scholasticis et arte docendi

5) Latine disco 1. Příručka pro studenty v češtině / De enchiridio
discipulorum in Bohemicum converso atque edendo
V dubnu 2010 byla příručka pro studenty Latine disco 1 ( ISBN 978-80-254-6935-4)
převedena do grafického formátu vhodného pro tisk a byly provedeny
korektury. V průběhu června bude příručka obsahující 96 stran včetně
rejstříku vytištěna a připravena k distribuci. Předpokládaná cena je do sta
korun. Náhled příručky graficky zpracované pro tisk naleznete zde (obsahuje
Úvod a komentář k prvním třem kapitolám. Máte-li o tuto příručku
předběžný zájem, napište nám.
- Enchiridion discipulorum c.n. “Latine disco 1” ad Familiam Romanam pertinens tandem
perfecimus, amicis adiuvantibus in paginas digessimus atque propediem imprimendum
praeparavimus. Cuius praelibationem hic videre potes.

6) Hromadná objednávka učebnic v létě 2010 / Libri hoc anno postulandi
Hans H. Ørberg sice v únoru 2010 zemřel, ale distribuce jeho učebnic tím
zdaleka nekončí. Na období srpna a září tohoto roku tedy vyhlašujeme
hromadnou objednávku učebnic pro školy i jednotlivce za účelem dosažení
do nejpříznivější ceny pro naše studenty i další zájemce o latinu.
Objednávky nám můžete zasílat od této chvíle až do 15. srpna 2010.
Učebnice v tomto roce obdržíme ze dvou směrů. Z Dánska (Domus Latina)
budeme při zachování současných podmínek objednávat všechny učebnice
s výjimkou Familia Romana a De bello Gallicko. Z Itálie (Edizzioni
Accademia Vivarium Novum) taktéž při zachování dosavadních podmínek
budeme objednávat školní vydání z italské produkce a navíc svazky Familia Romana a De
bello Gallicko. Abychom se tedy vyhnuli jakýmkoliv zmatkům, vyzýváme vás, abyste se na
nás se svými objednávkami obrátili co nejdříve. V dostatečném předstihu vás pak budeme
informovat o provedení objednávky, o možnostech nákupu dalších titulů původem z Itálie
(Familia Romana v barvách, Epitome historie sacrae, Vergilii Bucolica carmina apod.) a
v neposlední řadě také o cenách, které se podle velikosti objednávky vynasnažíme zachovat
zhruba na úrovni minulého roku.
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 vel Italia nomine
gymnasiorum necnon singulorum hominum postulavimus.
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7) Naše aktivity na internetu / Quae in rete omnium gentium fecerimus
facturique simus
Již v minulém roce jsme ohlásili záměr být aktivnější na českém internetu, respektive na těch
veřejných stránkách, které souvisejí s latinou. Zde nabízíme krátký přehled:
Facebook
- skupina: Přestaňte sekat latinu - naučte se latinsky!
- doposavad šířené informace v rámci skupiny: setkání Pražského latinského kroužku,
novinky ohledně učebnic Lingua Latina per se illustrata, semináře Asociace učitelů
klasických jazyků, Letní škola klasických studií, latinská divadelní představení a didaktický
seminář v Římě 2010…
- 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.
- doposud publikované články: Lingua Latina per se illustrata (9.11.2009), Živá latina (nejen)
na internetu (16.3.2010), Latinské studium v zahraničí (6.5.2010). Chystáme i další články,
popřípadě cvičení k učebnicím Lingua Latina per se illustrata.
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. Oddělení věnované latině zeje prázdnotou, což
obecnému pohledu na latinu a její užitečnost jistě neprospívá.
- Domníváme se, že i tento portál by si zasloužil naši pozornost, jakmile to povinnosti dovolí.
- 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 dedims atque 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?
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Latinské studium v zahraničí
Academia Vivarii Novi
8) Akademie “Vivarium Novum” v Římě a možnost studia pro
pokročilé / začátečníky
Latinská akademie Vivarium Novum se sídlem v Římě se otevírá i dalším zájemcům o
studium klasické vzdělanosti. Doposud se studium umožňovalo
především studentům vysokých škol, u kterých se předpokládala
znalost latinského jazyka. Jelikož však Akademie nově sídlí v
rozsáhlejší budově, připravuje se na příští rok otevření dvou studijních
programů, a to sice pro začátečníky a pro pokročilé. Jednoleté studium
se otevírá také zájemcům z řad studentů, kteří právě ukončili
středoškolské vzdělání a chtěli by si před vstupem na vysokou školu
(ať již jakéhokoliv zaměření) osvojit klasickou vzdělanost.
Do Akademie v průběhu roku směřují také exkurze z italských škol. V květnu 2010 nabídky
využil také Ústav klasických studií FF MU v Brně, jehož studenti navštívili Akademii,
zúčastnili se výuky a poté absolvovali společnou prohlídku antické Ostie. Akademie je
otevřena i dalším návštěvám z řad českých studentů a pedagogů.
Více informací naleznete na těchto stránkách:
1) Accademia Vivarium Novum: oficiální stránky školy (informace v latině a italštině,
ostatní jazykové verze ve výstavbě)
2) Latinské studium v zahraničí (na stránkách Pražského latinského kroužku a Latiny
zdarma): základní informace o Akademii, studiu a jeho podmínkách v češtině
- 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.
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Kalendář latinských akcí – léto 2010
Aestas Latina MMX
9) 01.07.–04.07.2010 Letní škola klasických studií, Opava
(Schola aestiva studiorum classicorum)
Stejně jako v minulých letech se i v letošním roce uskuteční Letní škola klasických studií,
tentokrát od 1. do 4. července v Opavě. Součástí letní školy bude i divadelní
představení spolku LVPA a seminář vedený v latině. Ubytování na
dvoulůžkových pokojích je třeba zajistit u dr. Vymětalové do 30. května 2010
(více informací naleznete zde). Všechny vás srdečně zveme – v příštích
informačních e-mailech se zajisté dozvíte více.
- Schola aestiva studiorum classicorum hoc anno sub auspicii Associationis magistrorum utriusque linguae
Oppaviae in Silesia habebitur; ibique etiam spectaculum scaenicum LVPAe praebebitur atque schola de
colloquiis Latinis Latine celebrabitur.

10) 09.07. –16.07.2010 MONVMENTA VIAEQVE – mezinárodní seminář na počest a
památku Hanse H. Ørberga, Řím
Accademia Vivarium novum se s podporou Italského filosofického institutu rozhodla
uspořádat mezinárodní letní seminář na památku Hanse H. Ørberga, autora učebnic Lingua
Latina per se illustrata, který zemřel letos v únoru ve věku 90 let. Součástí týdenního
semináře budou dopolední semináře zaměřené přímo na didaktiku klasických jazyků a
odpolední odborné semináře a přednášky, které povedou významný profesoři jako např.
Michael von Albrecht, Gualterius Calboli, Andrea Fritsch a z českých
přednášejících Bohumila Mouchová. Seznam přenášejících se průběžně
aktualizuje. Dopolední program bude probíhat v sídle Akademie,
odpolední v římských renesančních vilách, případně v antické Ostii a
Tivoli. Na seminář jsou zváni i čeští vyučující a studenti. V případě, že
by se vám cena zdála příliš vysoká, je za určitých podmínek možné
dosáhnout i snížení účastnického poplatku, ačkoliv cena zdaleka
neodpovídá budoucím nákladům pořadatelů. Termín pro podání přihlášek je 31. května 2010,
ve výjimečných případech i o něco později. Více informací naleznete na latinských oficiálních
stránkách semináře a na česky psaných stránkách Pražského latinského kroužku (oddíl
Semináře a kongresy).
- Mense Iulio Romae omnium gentium conventus c.n. MONVMENTA VIAEQVE in honorem
et memoriam Ioannis H. Montaurii / Ørbergii, nuper defuncti, instituetur.
11) srpen/září 2010 FERIAE LATINAE – letní latinské soustředění
Již koncem zimy jsme začali uvažovat o několikadenním nebo víkendovém letním latinském
soustředění v jižních Čechách nebo i v jiné části naší republiky. Jeho cílem by bylo
prohloubení znalostí latinského jazyka pomocí u nás zatím nepoužívaných, nicméně
progresivních a účinných metod. Vzhledem k našim studijním povinnostem a pořádání letního
semináře v Římě, na němž se také výraznou měrou podílíme, jsme však zatím nerozhodli o
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konání těchto tzv. Latinských prázdnin. Pokud by se tak skutečně stalo, informace naleznete
na našich stránkách, případně si můžete vyžádat, abychom Vám zaslali potřebné informace.
- Iam pridem consilium cepimus ferias Latinas alicubi in Bohemia instituendi quo melius et
efficacius discipuli Bohemi linguam Latinam discant colantque. At plurimis negotiis impediti
sumus quominus quidquid certum statueremus. Sin igitur eo res perveniat ut ferias Latinas
iam hoc anno paremus, id per nuntium in situ nostro positum comperietis.

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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