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Čl. 1: Úvodní ustanovení a organizace spolku:  

1. Název spolku: Antická společnost, z. s. (AS).  

2. Právní forma ve smyslu zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku: zaspaný spolek.  

3. Sídlo: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Arna Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika.  

4. Datum ustavující schůze a datum zaregistrování spolku: 2. 1. 2018.  

5. Kontakt:  

a. Web: http://webcentrum.muni.cz/ff-anticka-spolecnost;  

b. Facebook: https://www.facebook.com/antickaspolecnost;  

c. Instagram: https://www.instagram.com/antickaspolecnost;  

d. E-mail: antickaspolecnost@gmail.com.  

 

Čl. 2: Cíle a činnost spolku:  

1. Antická společnost je mezinárodní dobrovolná a apolitická organizace přidružená k Filozofické 

fakultě Masarykovy univerzity (Ústavu klasických studií).  

2. Členy mohou být všichni zájemci o řecko-římskou antiku a starověk.  

3. Antická společnost je zájmový a vzdělávací spolek usilující o další vzdělávání svých členů, kteří 

mají možnost po absolvování několika zkoušek a testů získat čestný titul R.A.W. (Re-enactment of 

Ancient World), který si mohou psát za jménem po celou dobu jejich členství v AS.  

4. Cílem Antické společnosti je vědecky přispět k rozšíření poznatků o antice především díky 

praktickým rekonstrukcím různých oblastí (sport, vojenství, hudba, věda, řečnictví, životní styl, 

strava ad.) a popularizovat antiku pro širokou veřejnost. Dále u členů podporovat jednání dle 

určitých antických hodnot, které mohou zlepšit stav společnosti a omezit růst napětí v ní. Vést členy 

k ideálům a typům řecko-římské kultury jako kalokagathia, areté, sofrosyné, virtus, odmítnutí 

hybris, pleonexia ad. Šířit osvětu v péči o zdraví, jelikož je „lepší ubírat se všemi prospěšnými 

http://webcentrum.muni.cz/ff-anticka-spolecnost
https://www.facebook.com/antickaspolecnost
https://www.instagram.com/antickaspolecnost
mailto:antickaspolecnost@gmail.com
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cestami, a tak rychleji dojít cíle, než mísit škodlivé s užitečným, a tak až do konce churavět“ (Gal., 

De vict. att.)  

5. Antická společnost organizuje různé poznávací, vědecké a sportovní zájezdy (kupř. na nemejské hry 

v Řecku) i různé soutěže (Antické dny, pentathlon). Dále spolupracuje např. na vytváření deskových 

her s antickou tématikou, speciálních tréninkových plánů podle vzorů lékařů a trenérů ve starověku, 

vytváření jídel podle antických receptů atp.  

6. Společnost spolupracuje především s Masarykovou univerzitou (Filozofická fakulta, Fakulta 

sportovních studií), Českou olympijskou akademií (Praha), Asociací škol Pierra de Coubertina, 

Studentským spolkem při ÚKS, dalšími školami a univerzitami, vojenskými institucemi i obdobnými 

mezinárodními organizacemi.  

7. Antická společnost se snaží podávat různé projekty a žádat o granty, které jsou jedněmi z hlavních 

bodů jejího financování, a díky nim může silně přispět k propagaci antiky a kulturních hodnot ve 

společnosti.  

8. Patrony společnosti jsou bohyně Arété (Ἀρήτη) a Virtus; společnost má též svůj znak (viz Příloha 1).  

 

Čl. 3: Členství: 

1. Je řádné, čestné a distanční,  

a. na řádné členství se vztahují všechny práva a povinnosti,  

b. čestné členství je udělováno výjimečně, a to osobám, které nejsou řádnými členy, ale přesto s 

Antickou společností spolupracují a v určité rovině (vědecké, konzultační, finanční, …) ji 

podporují. Na čestné členství se nevztahují žádné povinnosti a z práv body 4.2c a 4.2e,  

c. distanční členství je možné udělit zahraničním spolupracovníků, kteří nemají možnosti 

účastnit se schůzí; vztahují se na ně všechny povinnosti a práva kromě bodů 4.2a a 4.2b.  

2. Je dobrovolné a otevřené zájemcům z celého světa, kteří dosáhli 18 let.  

3. Vzniká schválením, které udělí shromáždění (nejvyšší orgán spolku) a zaplacením vstupního 

členského příspěvku.  

4. Zaniká:  

a. vlastním rozhodnutím (jednostranným vystoupením člena),  

b. vyloučením od shromáždění,  

c. zánikem spolku,  

d. úmrtím.  

 

Čl. 4: Práva a povinnosti členů AS:  

1. Povinnosti členů AS:  

a. po zaplacení vstupního poplatku (500 Kč) od dalšího roku každoročně platit členské 

příspěvky (400 Kč/ rok) vždy k 31. lednu.  

b. snažit se o mravní, duševní, duchovní a tělesné sebezdokonalování se a směřování k areté; 

svým chováním být vzorem ostatním,  

c. aktivně se podílet na chodu spolku (projekty, akce, schůze atp.).  

2. Práva členů AS:  

a. účastnit se shromáždění AS s rovným hlasovacím právem,  
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b. být zvolen za předsedu či jednoho z místopředsedů AS,  

c. podávat návrhy a připomínky k jednání SAS, které musejí být sděleny či zaslány předsedovi 

AS nejpozději 1 týden před konáním dané schůze AS,  

d. získat titul R.A.W. (podrobnější informace viz Příloha 1),  

e. požívat různých možností a výhod, které poskytuje AS (např. zapůjčení materiálu a 

spolkového majetku).  

 

Čl. 5: Orgány Antické společnosti:  

1. Shromáždění Antické společnosti (SAS), které:   

a. tvoří všichni členové AS,  

b. je nejvyšším orgánem AS,  

c. schází se alespoň 2x ročně (může být svoláno i mimořádně),  

d. je usnášeníschopné při nadpolovičním počtu přítomných členů,  

e. rozhoduje prostou většinou hlasů s výjimkou změn ve stanovách a vnitřních směrnicích AS, 

při nichž je nutná 2/3 většina hlasů,  

2. Výbor Antické společnosti:  

a. je kolektivním statutárním orgánem AS,  

b. tvoří jej PAS a dva MAS,  

c. zastupuje AS u rejstříkového soudu,  

3. Předseda (PAS) a místopředsedové (6) Antické společnosti (MAS):  

a. jsou voleni SAS na 3 roky,  

b. jsou odvolatelní 2/3 hlasů SAS,  

c. zastupují AS navenek,  

d. jsou statutárním orgánem SAS.  

4. PAS:  

a. má 2x veto vůči rozhodnutí vzešlému z hlasování SAS,  

b. svolává a řídí schůzi SAS,  

c. vede ceremonie spolku, nebo jmenuje pro každou ceremonii svého zástupce.  

5. MAS:   

a. mají veto při jednohlasné shodě všech 6 MAS vůči rozhodnutím vzešlým z hlasování SAS,  

b. mohou zastupovat PAS,  

c. mají určenu konkrétní funkci v AS:  

i. zástupce PAS,  

1. zastupuje PAS ve všech nutných záležitostech, kterými jej PAS pověří,   

ii. koordinátor akcí AS,  

iii. pokladník AS,  

iv. správce webu a sociálních sítí,  

v. mluvčí AS,  

vi. zapisovatel a archivář AS.  
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Čl. 6: Hospodaření spolku:  

1. Rozpočet AS je tvořen především členskými příspěvky, granty a dary.  

2. Finanční hospodaření je veřejné na transparentním účtu a rozhoduje o něm SAS.  

3. Základem finančních obratů je především výroba a nákup různého sportovního, vojenského ad. 

náčiní a nářadí k provádění rekonstrukcí či organizování různých akcí.  

 

Čl. 7: Závěrečná ustanovení:  

1. Všichni zakládající členové spolku byli s těmito stanovami seznámeni.  

2. Znění těchto stanov bylo schváleno ustavující členskou schůzí dne 2. 1. 2018  
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Přílohy 

Příloha 1: Znak Antické společnosti.  
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Příloha 2:    PŘIHLÁŠKA DO ANTICKÉ SPOLEČNOSTI 

 

JMÉNO (celé jméno, tituly) ______________________________________________________________ 

 

DATUM NAROZENÍ __________________________________________________________________ 

 

ADRESA ____________________________________________________________________________ 

 

TELEFON _______________________    E-MAIL ________________________________________ 

 

          ČÍSLO PŘIHLÁŠKY ___________________ 

OBLASTI ZÁJMU A ZAMĚŘENÍ:  
 

1. _____________________________________  5. _____________________________________ 

 

2. _____________________________________  6. _____________________________________ 

 

3. _____________________________________  7. _____________________________________ 

 

4. _____________________________________  8. _____________________________________ 

 

 

SOUHLASÍM S UVEDENÍM JMÉNA, TITULŮ A OBLASTÍ ZÁJMŮ A ZAMĚŘENÍ NA WEB 

ANTICKÉ SPOLEČNOSTI.  

          _______________________ 

           (ANO/ NE) 
 

SOUHLASÍM SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO POTŘEBY ANTICKÉ SPOLEČNOSTI A 

S DODRŽOVÁNÍM JEJÍCH STANOV.  

          _______________________ 

           (ANO/ NE) 
 

ZMĚNY V OSOBNÍCH ÚDAJÍCH (jméno, tituly, adresa, e-mail, telefon, …):  

_________________: ___________________________________________________________________ 

_________________: ___________________________________________________________________ 

_________________: ___________________________________________________________________ 

_________________: ___________________________________________________________________ 

          
DATUM       PODPIS 

 

_____________________     _____________________ 
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Příloha 3: Titul společnosti R.A.W. (Re-enactment of Ancient World) a podmínky k jeho získání.  

Po prokázání zájmu o antiku, dosažení určité úrovně znalostí (kontrolované testy, zkouškami a 

praktickou rekonstrukcí) a splnění dalších podmínek, může být po následném schválení od SAS tento titul 

členům propůjčen či později (vystoupením z AS, zrušením od SAS) odňat.  

 

Podmínky pro udělení titulu R.A.W. v AS: 

1. Článek v odborném periodiku (recenzovaném) či konferenčním sborníku o vybraném starověkém 

tématu (30x)  

1.1 oborová práce z oblasti starověku nahrazuje 1 článek v OP 

1.2 bakalářská práce z oblasti starověku nahrazuje 2 články v OP 

1.3 diplomová práce z oblasti starověku nahrazuje 4 články v OP 

1.4 rigorózní práce z oblasti starověku nahrazuje 6 článků v OP 

1.5 disertační práce z oblasti starověku nahrazuje 8 článků v OP 

1.6 habilitační práce z oblasti starověku nahrazuje 10 článků v OP 

1.7 3 méně hodnotné než recenzované články (další odborné časopisy, noviny, atp.) nahrazují 1 článek v OP 

1.8 publikace/ monografie nahrazuje 10 článků v OP (publikovaná závěrečná práce nahrazuje 5 článků 

v OP)  

1.9 článek v databázi ERIH+, kapitola v knize či podobné publikace nahrazují 2 články v OP 

1.10 článek v databázi SCOPUS, IMPACT atp. nahrazuje 5 článků v OP 

1.11 každá další prezentace na konferenci nahrazuje 1 článek v OP 

1.12 pokud má článek více autorů, je dělen, př. 2 autoři = 0,5 článku atp.  

 

2. 1 rok/ 2 semestry výuka vybraného předmětu o antice 

- u výuky, kde je více vyučujících, je tato dělena, př. 2 vyučující a 1 semestr = 0,5 semestru  

- může být nahrazeno:  

2.1 2 roky výuky historie, latiny atp. na SŠ či ZŠ  

2.2 dalšími 5 výstupy na konferencích s tématem o starověku  

2.3 dalšími 5 odbornými recenzovanými články (či adekvátní obdobou) o starověku  

2.4 monografií o starověkém tématu nepoužitou pro jiný bod  

2.5 10 minimálně hodinovými vystoupeními (sportovními, vojenskými, divadelními, řečnickými, hudebními 

ad. vztahujícími se k antice) či více kratšími ve stejném celkovém rozsahu  

 

3. Aktivní účast na konferenci (prezentace) tématu ze starověku – 6x  

3.1 2 výstupy na symposiu, workshopu, zvané přednášce o starověku nahrazují 1 prezentaci na konferenci  
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4. Minimální doba členství – 1 rok od vstupu/ doby registrace AS u rejstříkového soudu  

 

5. Podílení se na akcích AS (organizování či aktivní účast) – 6x  

 

6. Návštěva antických lokalit či destinací spojených s antikou – 20x  

6.1 doloženo vlastní fotkou 

 

7. Zaplacení poplatku/ příspěvku – 1000 Kč  

 

8. Splnění všeobecného testu – dosažení minimálně 75%  

8.1 zhruba 40% Řecko, 40% Řím, 10% Makedonie, 10% ostatní 

 

9. Splnění 3 (2) vybraných odborných testů dle svého zaměření uvedeného v přihlášce do AS – v každém 

dosažení minimálně 90%  

 

10. Splnění 1 (2) oblastí z praktické rekonstrukce 

10.1 splnění minimálně 1 vybrané oblasti  

10.2 splnění obou oblastí nahrazuje splnění 1 vybraného odborného testu  

10.3 oblasti:  

10.3.1 Technika: 

10.3.1.1 Oblast sport:  

10.3.1.1.1 halma  

10.3.1.1.2 diskos  

10.3.1.1.3 akon na terč  

10.3.1.1.4 ukázka startu na hoplitodromos z improvizovaného husplex  

10.3.1.2 Oblast vojenství:  

10.3.1.2.1 základní hoplítský postoj ve zbroji s hoplon a dory  

10.3.1.2.2 postoj makedonského falangisty – saríssa a štít  

10.3.1.3 Oblast kultura:  

10.3.1.3.1 přednes z hlavy vybrané ukázky textu v alfabetě v hexametru  

10.3.1.3.2 přednes z hlavy vybrané ukázky textu v latině  

10.3.2 Výkon:  

10.3.2.1 halma nad 13 m muži/ nad 11,5 m ženy  

10.3.2.2 hoplitodromos 400 m pod 2 min 15 s muži/ pod 2 min 35 s ženy  

10.3.2.3 diskos minimálně 16 m velkým diskem muži/ 13 m malým diskem ženy  
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10.3.2.4 ujít v částečné zbroji (helma + hoplon + dory a xifos) během 12 hodin 27,5 km --- varianta 

spartského stathmos  

10.3.2.5 udělat 1 jakékoliv antické jídlo  

 

Závěrečné poznámky:  

- O bodech 1-7 musí být doloženo potvrzení k rukám PAS a MAS (certifikát o účasti na konferenci, 

výpis publikací z ISu či obdoba, doklad o zaplacení poplatku, …)  

- Testy vytváří a testy, rekonstrukci a splnění podmínek kontrolují PAS a MAS (případně kdokoli jiný 

PAS či MAS určený jako jeho zástupce); je-li zkoušený PAS či MAS, je na jeho místo zbylými MAS 

a PAS vybrán zástupce  

- Na každý test, pochod a ukázku techniky má zkoušený právo 2 pokusů; na ostatní výkon 4 pokusů  

- Vše musí být splněno během 1 týdne  

- Po splnění všech podmínek musí být titul R.A.W. potvrzen od SAS (při nepotvrzení bude dotyčnému 

vrácen poplatek v plné výši; při jeho nesplnění testů a dalších podmínek však nikoli)  

- Po splnění všech podmínek a složení slibu zachovávat a snažit se jednat dle vybraných hodnot na 

schůzi či akci AS bude dotyčnému udělen titul a čestný certifikát o udělení titulu R.A.W.  
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Příloha 4:      

DOKUMENT 7 STUPŇOVÉHO ČLENSTVÍ 

- Cíl: větší a aktivnější zapojení členů, větší přístupnost ke spolkovému titulu R.A.W.  

 

- Stupně:  

 0. stupeň: členové:  

1 Antošovská, T.; Hurtová, A.; Jurík, M.; Krajčovič, O.; Laciak, M.; Marc, V.; 

Možná, T.; Rašlová, K.; Šmerda, M.; Tondrová, Ž.; Trojan, O.; Vangelis, L.  

2 ?: Baršová, K.; Krompolc, J.; Tekielová, K.; Urbanová, D.  

 1. stupeň: Archimédés:  

1 Bednář, M.; Benech, J.; Hons, D.; Kouřil, J.; Malátek, T.  

 2. stupeň: Galenus  

 3. stupeň: Homér  

 4. stupeň: Sapfó  

 5. stupeň: Cicero  

 6. stupeň: Sókratés  

 7. stupeň: Alexandr Veliký  

 

- Povýšení lze provést jen o 1 stupeň v jeden moment 

- Návrh na povýšení může podat kdokoli, schvaluje jej vedení a nadpoloviční většinou volí členové  

- Za povýšení každý obdrží diplom s vyobrazením a citátem dané osobnosti dle stupně. Za vrcholný 7. 

stupeň dotyčný obdrží navíc odznak či věnec  

- Snížení členského poplatku při dosažení 5. stupně o 100 Kč, 6. stupně o dalších 100 Kč a 7. stupně o 

dalších 100 Kč na celou dobu jeho/jejího členství  

 

- Vztah k dostupnosti spolkového titulu R.A.W.:  

1. Bod 1: každý stupeň může znamenat eliminaci 1/3 (10 článků) tohoto bodu  

2. Body 2, 3 a 5: každý stupeň může znamenat eliminaci ½ (1 smestrči 3 konference nebo akce) 

tohoto bodu 

3. Bod 4: každý stupeň může znamenat kompletní eliminaci tohoto bodu 

4. Bod 6: každý stupeň může znamenat eliminaci 1/4 (5 lokalit) tohoto podmínkového bodu  

5. Bod 7: každý stupeň může znamenat eliminaci 1/5 (200 Kč) tohoto podmínkového bodu 
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Předlohy pro diplom stupňů (diplom s citátem, jménem a zobrazením osobnosti): 

1. stupeň: Archimédés ze Syrakus (Αρχιμήδης)  

 „Dejte mi pevný bod a pohnu zeměkoulí.“  

“Da ubi consistam, et terram caelumque movebo.“  

 

 

 

 

2. stupeň: Galénos z Pergamu (Claudius Galenus) 

“That which is, grows, while that which is not, becomes.“ 

“αὐξάνεται μὲν γὰρ τὸ ὄν, γίγνεται δὲ τὸ οὐκ ὄν.“ 

 

 

 

3. stupeň: Homér (Ὅμηρος) 

“My return home is lost, but my glory will never die.“ 

“Ώλετο μεν μοι νόστος, ατάρ κλέος άφθιτον έστα.“ 

 

 

4. stupeň: Kyniska ze Sparty (Κυνίσκα) 

„Králové slavné Sparty jsou otcové moji a bratři. 

Kyniska, vítězná vozem a rychlými nohami ořů, 

postavit dala tu sochu. Mně jediné – mohu to říci – 

ze všech helénských žen takový věnec byl přán.“ 

“Σπάρτας μὲν βασιλῆες ἐμοὶ πατέρες καὶ ἀδελφοί:  

ἅρμασι δ᾽ ὠκυπόδων ἵππων νικῶσα Κυνίσκα  

εἰκόνα τάνδ᾽ ἔστησα. μόναν δέ με φαμι γυναικῶν  

Ἑλλάδος ἐκ πάσας τόνδε λαβεῖν στέφανον.“ 
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5.  stupeň: Marcus Tullius Cicero  

„Dokud dýchám, doufám“ 

“Dum spiro, spero“  

 

 

 

 

 

6. stupeň: Sókratés z Athén (Σωκράτης)  

„Vím, že nic nevím“ 

“ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα“ 

 

 

 

 

7. stupeň: Alexandr Makedonský (Μέγας Αλέξανδρος)  

„Smělým není nic nedobytné a nic dost pevné těm, kdo nemají odvahu“ 

“οὐδὲν ᾤετο τοῖς θαρροῦσιν ἀνάλωτον οὐδὲ ὀχυρὸν εἶναι τοῖς ἀτόλμοις“ 
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Příloha 5: Přihláška ke zkouškám pro udělení titulu Antické společnosti (R.A.W.) 

 

 

PŘIHLÁŠKA KE ZKOUŠKÁM PRO UDĚLENÍ TITULU ANTICKÉ SPOLEČNOSTI (R.A.W.) 

 

 

JMÉNO (celé jméno, tituly) ______________________________________________________________ 

 

DATUM NAROZENÍ __________________________________________________________________ 

 

ADRESA ____________________________________________________________________________ 

 

TELEFON _______________________    E-MAIL ________________________________________ 

 

PROHLAŠUJI, ŽE MÁM / NEMÁM* SPLNĚNY VŠECHNY PODMÍNKY  PRO UDĚLENÍ TITULU.  

 

OBLASTI PRO VYKONÁNÍ ZKOUŠKY A HODNOCENÍ:  

VŠEOBECNÝ TEST: __________________________         HODNOCENÍ: ______________ 

1. TEST Z OBLASTI: __________________________         HODNOCENÍ: ______________ 

 

2. TEST Z OBLASTI: __________________________         HODNOCENÍ: ______________ 

 

3. TEST Z OBLASTI nebo P.Č.–VÝKON: ________________     HODNOCENÍ: ______________ 

PRAKTICKÁ ČÁST–TECHNIKA: _______________________    HODNOCENÍ: ______________ 

 

 

          
DATUM       PODPIS 

 

_____________________     _____________________ 

 

 

* Nehodící se škrtněte.  


