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Oslavy 150. výročí založení Spolku českých právníků
VŠEHRD
Dne 8. března 2018 se v staroslavném Karolinu konala oslava 150. výročí založení jednoho
z nejstarších stále živých spolků v českých zemích – Spolku českých právníků Všehrd. Spolek
svým názvem odkazuje na významnou osobnost humanistické právní vědy Viktorina Kornela
ze Všehrd (1460–1520), autora slavného česky psaného díla O práviech, sudiech i dskách
země české knihy devatery.
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Po zahájení zasedání českou národní hymnou a úvodních projevech představitelů
Univerzity Karlovy a její Právnické fakulty a ministra zdravotnictví konstatoval moderátor
večera Jan Zvěřina, že jedním ze dvou sloupů, na nichž bylo vždy postaveno právnické
studium na naší fakultě, je církevní právo. Proto požádal o další slavnostní projev právě
profesora církevního práva Jiřího Rajmunda Treteru, čestného člena Všehrdu.
Na následujících řádcích tento projev uveřejňujeme:
„Vaše Magnificence pane prorektore, Spectabilis pane proděkane, vážené
dámy a vážení pánové, kolegyně a kolegové, členové Spolku českých právníků
Všehrd,
je mi velikou ctí, že mohu pozdravit toto slavné shromáždění svolané
u příležitosti 150. výročí založení našeho spolku. Dovolte mi, abych svůj
pozdrav přednesl nejen svým jménem, ale i jménem Společnosti pro církevní
právo, která byla založena roku 1994 při Právnické fakultě a která má mezi
svými 495 členy velký počet těch, kdo členy spolku Všehrd byli nebo jsou.
S velkou a slavnou tradicí spolku Všehrd jsem byl seznámen již
v době svých studií na Právnické fakultě v letech 1957–1962. Z úst některých
tehdejších učitelů jsem slyšel při přednáškách mnoho odsudků na adresu
Všehrdu. Velmi živě si pamatuji, jak nám jeden vyučující vyprávěl o tom, že to
byl spolek buržoasní a reakcionářský, a že bylo podle něho dobře, jak s ním
lidově demokratický režim zatočil, to jest, že ho zlikvidoval.
To ovšem byla pro mne ta nejlepší vizitka jasně naznačující, že ve
Všehrdu byl až do únorových dnů 1948 silný odpor proti zavedení totality a že
spolek byl nositelem obrany demokracie. Z uvedených přednášek dokonce
vyplývalo, že naprostá většina členů spolku a studentů práv vůbec byla na
straně demokratického spektra společnosti, což nás dodnes může naplňovat
hrdostí.
Ještě jednu vzpomínku mám z té doby. Moji rodiče byli v přátelském
styku s paní Olgou Ransdorfovou-Rovenovou, sestrou Emila Ransdorfa,
posledního starosty Všehrdu před únorovým pučem z roku 1948, který se
zachránil již v převratových dnech útěkem na Západ. Paní Ransdorfová byla
původně operní pěvkyní, byla však v té době za svého bratra potrestána
způsobem příznačným: mohla zpívat jen ve varieté. Sám jsem s ní jako student
několikrát mluvil, již v době svých studií, a pak i později, kolem roku 1968.
Dověděl jsem se tak přímo od pramene o jejím bratru a jeho bojích v čele
Všehrdu a na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, a něco málo také o jeho
exilových osudech v USA.
Jakou radost jsem měl v roce 1990, když jsem byl povolán obnovit
obor církevního práva na Právnické fakultě po 40leté pauze, že v téže době byl
obnoven také spolek Všehrd. Bylo pro mne samozřejmostí, že jsem od samého
počátku začal se Všehrdem spolupracovat, a v této spolupráci setrval do
dnešních dnů. Za velikou čest považuji, že mně bylo dne 25. října 2016
uděleno čestné členství Spolku českých právníků Všehrd.
Přeji Spolku českých právníků Všehrd další rozkvět a pokračování
v tradicích spolku hájícího hodnoty svobody, demokracie a právního státu.
Nechť nikdy spolek Všehrd nezapomíná na své tradice podpory vzdělání
a mravnosti právníků českého národa jak za studií, tak i v nastávající právnické
praxi. Děkuji za pozornost.“
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Následovaly další projevy představitelů spolku Všehrd, zástupce generálního partnera
a zástupce katolického studentského spolku Arminia z Heidelbergu. První část večera byla
zakončena zpěvem studentské hymny Gaudeamus igitur.
V druhé části oslavy ve velké aule Karolina bylo předáno ocenění prof. JUDr. Aleši
Gerlochovi, CSc., prorektoru Univerzity Karlovy. V zastoupení svého otce JUDr. Miloslava
Tomáška, který se po skončení druhé světové války spolupodílel na obnově Spolku českých
právníků Všehrd, převzal ocenění čestného laureáta Všehrdu in memoriam proděkan
Právnické fakulty Univerzity Karlovy prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. Ocenění
převzal též JUDr. Jan Vůjtěch, oběť politických represí 50. let.
Program ve velké aule Karolina byl doprovázen klasickou hudbou a zpěvem. Následně
se společnost přesunula do prostor tzv. mázhausu, centrální části původního Rotlevovského
paláce, kde došlo k představení nově vydaného knižního Památníku 1868–2018. Závěrem
večera byly zpřístupněny přilehlé prostory Křížové chodby Karolina, kde se uskutečnila
vernisáž výstavy k historii Spolku českých právníků Všehrd. Paralelně se v jednom ze sálů
Karolina konala přednáška Mgr. Stanislava Mikuleho o rodu a erbu Viktorina Kornela
ze Všehrd.
V pátek 9. března 2018 se v dominikánském kostele sv. Jiljí na Starém Městě od 18.30
hod. slavila mše svatá na poděkování za 150 let Spolku českých právníků Všehrd s prosbou
o požehnání do budoucnosti. Hlavním celebrantem byl čestný člen spolku, P. prof. JUDr. Jiří
Rajmund Tretera OP.

Revue církevního práva v ANL
Upozorňujeme naše čtenáře a vědecké pracovníky v oboru církevního a konfesního práva, že
časopis Revue církevního práva je od roku 2011 excerpován do databáze ANL, kterou
spravuje Národní knihovna České republiky. Databáze ANL je soubornou databází
bibliografií výběrově zpracovaných článků a statí, které jsou obsaženy v seriálech (periodicky
vycházejících dokumentech) a sbornících, v malé míře v monografiích vydávaných na území
českých zemí. Údaje o Revue církevního práva do databáze od roku 2014 vkládá Krajská
vědecká knihovna Liberec, za což jejím pracovníkům vyslovujeme svůj srdečný dík.
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