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zemí 40, zvlášť pak expedujeme autorské výtisky. Na požádání posíláme členům 
Společnosti balíčky s těmi staršími výtisky, které jsou ještě na skladě. Časopis 
dostávají všichni členové Společnosti automaticky, náklady ze započítávají do 
členského příspěvku. Dále časopis odebírají předplatitelé, k nimž patří více než 
stovka institucí, knihoven a individuálních zájemců. Dalšími příjemci časopi-
su jsou knihovny, které jej dostávají zdarma jako povinné výtisky ze zákona, 
a některá vydavatelství doma i v zahraničí, s nimiž si je vyměňujeme. 

Společnost pořádá několikrát do roka přednášky a diskuse na různá témata 
v rámci cyklu Působení práva ve společnosti a církvi. O jejich obsahu se lze infor-
movat na internetových stránkách Společnosti http://spcp.prf.cuni.cz . Témata 
jsou avizována také v pololetních programech České křesťanské akademie, s níž 
Společnost pro církevní právo jako její kolektivní člen těsně spolupracuje.

Několikrát do roka Společnost rozesílá své interní zpravodajství ve formě 
Bulletinu SPCP těm členům, kteří poskytnou svou e-mailovou adresu.

Občas Společnost ztratí kontakt s některými svými členy, kteří neoznámili 
změnu svých podstatných osobních údajů (zejména změnu adresy). Tím se stá-

vá, že časopis či další informace a písemné materiály nenajdou svého adresáta 
a našemu sekretariátu nezbývá než obtížná, někdy až detektivní cesta k obnovení 
tohoto spojení. Proto používáme tentokrát i této cesty, abychom požádali čte-

náře, kteří vědí o doručování časopisu na nesprávnou adresu, nebo zjistí ztrátu 
kontaktu, aby se s naším sekretariátem spojili. E-mail: spcp@prf.cuni.cz, adresa 
Společnost pro církevní právo, Husova 8, CZ 110 00 Praha 1.

Těší nás, že většina členů Společnosti zaplatila příspěvky za rok 2007, někteří 
dokonce už na rok 2008. Ty, kteří tak dosud neučinili, prosíme, aby dlužnou 
částku poslali co nejdříve na účet uvedený na přední stránce našeho časopisu 
a uvedli své členské číslo jako variabilní symbol. Děkujeme za pochopení.

From the Church Law Society

Lectures from the Lecture Series The Effects of Law on Society and 

the Church

JUDr. Ing. Marie Kolářová, ThLic., the Chancellor of the Roman-Catholic 
Prague Archdiocese, lectured on “Women in the Church as Viewed by Canon 
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Law” on 22 November 2007 for our Society in the reading hall of the Domi-
nican Monastery of St. Giles in Prague. The lecture was followed by a lively 
discussion. The readers can learn about the content of the lecture in this issue 
of the Review.

Congratulations

Jaroslava Greplová and Lukáš Kvapil were married on 6 October 2007 in the 
Basilica of the Visitation of the Virgin Mary on Svatý Kopeček near Olomouc. 
During his studies at the Law School of Charles University our colleague 
Lukáš Kvapil actively participated in the activities of our Society. We cordially 
congratulate the newlyweds and wish them much happiness in their journey 
together in life.

Obituary

With much sorrow we announce that Ing. Mgr. Otakar Adámek from Frýdek-
Místek, a member of the Church Law Society, a geologist, a graduate of the 
Theological School in Olomouc, a Catholic lector and acolyte, a participant in 
a number of lectures and other events of our Prague organization, died suddenly 
in November 2007.

From the Church Law Society Secretariat

At the end of 2007 the Church Law Society had 394 members: 348 members 
are from the Czech Republic, 30 members are from Slovakia and 16 are from 
other countries (Austria, Germany, Italy, Poland, Great Britain, and the United 
States).

The Society has published the Church Law Review since 1995; in the first year 
the Review was published in two issues, and since 1996 it has been issued three 
times a year. Currently, we distribute about 580 copies in the Czech Republic, 
45 copies are sent to Slovakia and about 40 are sent to other countries. This 
does not include copies for the authors, which are distributed separately. When 
requested, we send previous copies of the Review to Society members if copies 
are still available. The members of the Society receive the Review automatically; 
the cost is included in the membership fee. Additionally, the Review is sent to 
more than one hundred institutions, libraries and individuals who are also sub-

scribers. The Review is further distributed to libraries that receive them free of 


