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Vánoční koncert Právnické fakulty Univerzity Karlovy 

Každoročně v adventní době pořádá Právnická fakulta Univerzity Karlovy slavnostní vánoční 

koncert v hlavním sále staroslavného pražského Karolina pro své učitele, studenty 

i zaměstnance, jejich rodiny a přátele. O zdařilém loňském koncertě spojeném s prohlídkou tří 

korun českého krále a římského císaře Karla IV. jsme informovali před rokem, na stránkách 

Newsletteru č. 12/2016, anglicky psaného měsíčníku Společnosti pro církevní právo.  

 Svůj tradiční vánoční koncert právnická fakulta uspořádala také letos, a to ve čtvrtek 

7. prosince 2017. O devatenácté hodině byl již celý hlavní sál Karolina zaplněn do posledního 

místa. Po důstojném varhanním úvodu slavnost zahájil letos znovuzvolený děkan fakulty 

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. Ve svém proslovu přál všem přítomným, aby zážitek z krásné 

hudby a příjemného prostředí přinesl všem aspoň na chvíli zapomenutí na všední starosti 

a nelehkou politickou situaci v naší zemi a posílil je k další vědecké, pedagogické a studijní 

práci. V závěru poděkoval všem, kdo se zasadili o přípravu večera, zejména paní doc. JUDr. 

Věře Štangové, CSc., a o podporu večera, jmenovitě Univerzitě Karlově a advokátní kanceláři 

Císař, Češka, Smutný. 

 Následoval bohatý koncert, který připravil smyčcový orchestr Virtuosi di Praga pod 

vedením Oldřicha Vlčka, jenž hned po děkanově projevu zapálil svíčky na adventním věnci 

a vysvětlil jejich symboliku. Sólové party zahráli Jiří Emmer (varhany) a Lukáš Pavlíček 

(hoboj). Známé operní árie přednesli Michaela Katráková (soprán), sólista drážďanské opery 

Jiří Rajniš (baryton), desetiletá Anežka Povolná (za účasti smyčcového orchestru a flétny) 

a několik dalších pěvců. 

  Vyvrcholení celého večera představoval okamžik, kdy během přednesu vánočního 

zpěvu Adeste fideles v auditoriu postupně povstali členové čtyřicetičlenného pěveckého 

Smíšeného sboru z Milevska, přešli do prostoru v čele promočního sálu Karolina a spolu 

zazpívali asi dvanáct nejznámějších českých vánočních koled, přičemž ke zpěvu strhli 
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všechny přítomné. Nakonec celý sál jako každým rokem povstal a všichni zazpívali čtyři 

sloky české a slovenské vánoční hymny Narodil se Kristus Pán.  

 Po skončení koncertu se odebraly stovky přítomných do přízemních sálů Karolina, kde 

bylo připraveno bohaté občerstvení. Přítomní učitelé, studenti, zaměstnanci, účinkující, 

členové rodin i jejich přátelé využili příležitosti k rozhovorům nad číší vína. 

Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák 

 

První dvě čísla XXIV. ročníku Revue církevního práva v přípravě 

Hned po listopadovém rozeslání Revue církevního práva č. 69–4/2017 jsme přistoupili 

k přípravě příštího ročníku. Články do č. 70–1/2018 jsou již připraveny, ostatní rubriky se 

dokončují. Nenastanou-li nepředvídatelné okolnosti, bude možno první číslo příštího ročníku 

předat do tiskárny tentokrát již v lednu. Recenzní řízení k článkům plánovaným do č. 71–

2/2018 již probíhá, avšak skladba tohoto čísla dosud uzavřena není. Proto povzbuzujeme 

všechny potenciální autory: pište, těšíme se na Vaše příspěvky. 
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