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Právnický ples 23. března 2019

Obecní dům v Praze na Starém Městě. Místo konání Právnického plesu.

Obecní dům, orchestr, právnická obec i široká veřejnost. V sobotu 23. března 2019 se více než
třináct set hostů účastnilo vrcholné společenské akce pro právnickou obec. Právnický ples
tradičně organizoval Spolek českých právníků Všehrd ve spolupráci s Právnickou fakultou
Univerzity Karlovy.
Ples každoročně navštěvuje množství právníků a osobností veřejného života, spolu se
studenty Právnické fakulty. Letos byli mezi čestnými hosty senátoři Pavel Fischer a Jiří
Dienstbier. Záštitu nad plesem převzali předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský,
radní hl. m. Prahy Mgr. Jan Chabr a ministr spravedlnosti JUDr. Jan Kněžínek.
Hlavní program se odehrával ve Smetanově síni. Ples zahájil Západočeský orchestr
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z Mariánských Lázní pod vedením dirigenta Michaela Roháče. V úvodu zazněla Beethovenova
Óda na radost v provedení operních zpěváků Martina Vydry a Karolíny Žmolíkové.
Zahajovací proslov přednesli děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy prof. Jan
Kuklík, starosta Spolku českých právníků Všehrd Jakub Míl a předseda plesového výboru
Adam Zvonař. Zazněla árie Rusalky „měsíčku na nebi hlubokém“ a La Traviata – Brindisi
v provedení shora uvedených operních zpěváků.
Ve druhé polovině si hosté měli možnost zatančit za doprovodu orchestru Karla Vlacha
pod vedením šéfdirigenta Dalibora Kaprase. Před půlnocí vystoupila zpěvačka Dasha, jazzový
zpěvák Jan Smigmator, anebo Monika Absolonová. Zábavu ve Smetanově síni završil jazzový
a popový zpěvák Martin Chodúr.
V Grégrově sále započala program alternativní popová kapela Voilá! Následně
pokračovala energická skupina ABBA STARS Revival a na závěr hrála cimbálová muzika
Denár. Na své si přišli i fanoušci jazzu, neboť Sládkovského sál ovládla skupina The
Dixieboys. Pro ty, který mají rádi elektro-pop, přišla zahrát kapela Mydy Rabycad. Akci završil
energický DJ Saxofrancis.
Právnický ples svou tradici zahájil 14. března 1870. Jedná se o událost, kde se už desítky
let setkávají přední osobnosti české advokacie, justice, právnických profesních komor,
akademické obce i veřejného života. Výtěžek z letošního ročníku Právnického plesu bude určen
na pokrytí nákladů na dobudování interiéru budovy Právnické fakulty Univerzity Karlovy,
který by měla určit architektonická soutěž.
Zpracováno podle facebookové stránky Spolku českých právníků Všehrd.

Internetové stránky SPCP doplněny
Úplný seznam 81 setkání od prvního večera konaného 9. listopadu 1994 do dnešních dnů,
se vzpomínkou na jejich obsah, můžete najít na české i anglické verzi internetových stránek
v položce AKCE – CYKLUS PŘEDNÁŠEK V PRAZE. Ke zprávám z posledních devíti večerů
je připojena bohatá fotodokumentace. Připravujeme připojení zachované fotodokumentace
i ke zprávám z dalších předcházejících večerů.

Výroční kontrola činnosti SPCP úspěšně vykonána
Dne 1. března 2019 vykonala kontrolní komise Společnosti pro církevní právo
kontrolu hospodaření,
kontrolu vedení členského seznamu Společnosti pro církevní právo a
kontrolu redakční činnosti při vydávání Revue církevního práva za rok 2018,
a to vše ve smyslu § 8 stanov Společnosti pro církevní právo. Navázala tak na předchozí
kontrolu za rok 2017, která se uskutečnila 16. března 2018.
Kontrolní komise neshledala žádné nesrovnalosti a potvrdila, že všechny tři kontrolované
oblasti činnosti jsou řádně vedeny. Výsledky kontroly budou předloženy nejbližší valné hromadě
Společnosti pro církevní právo, která bude v řádném dvouletém termínu v příštím roce na jaře.
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Čtvrté pražské rozhovory o vztahu církví a státu připraveny
Společnost pro církevní právo připravuje ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity
Karlovy na dny 12. – 16. června 2019 mezinárodní konferenci Fourth Prague Dialogues on
Church and State Relations: Spiritual Care in Public Institutions. Program je již předběžně
připraven. Námětem přednášek osmi pozvaných zahraničních zástupců i zástupců české vědy je
kategoriální pastorace a služba účastí zástupců církví zejména v armádě, vězeňství,
zdravotnictví, školství, policejních a hasičských sborech, ve prospěch obětí trestných činů
a katastrof. Konferenčním jazykem je angličtina.

Vzpomínka na Mons. Josefa Hubera
Dne 9. listopadu 2018 odešel ve věku 83 let na věčnost Mons. Josef Huber, emeritní soudce
Apoštolského tribunálu Římské roty a držitel Řádu Stříbrného pláště Sv. Rajmunda z Peňafortu.
Narodil se roku 1935 ve Schwarzwaldu v městě Oberkirch–Ringelbach, na území
Würtemberska. Studoval mimo jiné na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě kanonické
právo, které ukončil v roce 1969 obhájením doktorské práce na téma Manželský souhlas
v římském právu.
Během svého bohatého života se Josef Huber stal významnou osobností, známou i mezi
kanonisty v českých zemích a na Slovensku.
Významným mezníkem se pro něho stal rok 1992, kdy jej tehdejší papež Jan Pavel II.
povolal zpět do Říma a jmenoval jej prelátem-auditorem Apoštolského tribunálu Římské Roty.
Tam působil osmnáct let, až do odchodu do důchodu v roce 2010.
Podrobné informace o životě Mons. Josefa Hubera naleznete v článku Dr. Zuzany
Dufincové, členky Společnosti pro církevní právo.

Letošní symposium kanonického práva ve Vranově u Brna
Od 8. do 11. září 2019 se ve Vranově u Brna bude konat IV. Symposium kanonického práva
pořádané Akademií kanonického práva v Brně. Hlavním tématem letošního ročníku bude
ustanovení kán. 1095 Kodexu kanonického práva z roku 1983. Účast na sympoziu přislíbili
Mons. Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru, sekretář Papežské rady pro legislativní texty,
Mons. Paolo Bianchi, předseda lombardského církevního soudu spolu se svými
spolupracovníky, Mons. Paweł Malecha, ochránce spravedlnosti u Apoštolské signatury a další
vysoce renomovaní odborníci.
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