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Ze Společnosti pro církevní právo

Aus der Gesellschaft für Kirchenrecht
Dalla Società per il diritto canonico

Den spolků 2017 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

Dne 23. října 2017 se v atriu Právnické fakulty Univerzity Karlovy uskutečnila 
jako každý akademický rok celodenní prezentace studentských spolků. U stolečku 
Společnosti pro církevní právo se vystřídali studenti právnické fakulty Jan Beránek, 
Adam Csukás, Jakub Kaňa, Jakub Nagy a Marek Novák, členové Společnosti. 
Osvěžením prezentace byl kytarový doprovod studenta práv a absolventa pražské 
konzervatoře Štěpána Korence.

Přátelské sejití na paměť plukovníka Stanislava Rejthara

V neděli 5. listopadu 2017 dopoledne se po pravidelných bohoslužbách konalo 
ve společenském sále Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze-
-Vršovicích, v Tulské ulici, přátelské sejití k uctění památky hrdinného letce z doby 
druhé světové války, člena vršovického sboru plukovníka Ing. Stanislava Rejthara 
(1911–1977).

O jeho životním příběhu se můžeme dočíst v Rejtharově autobiografii Dobří 
vojáci padli… Ze vzpomínek válečného pilota, kterou po roce 1990 uspořádaly 
jeho manželka Vlasta Rejtharová, MA (Oxon.), a dcera PhDr. Olga Bezděková 
Rejtharová. Třetí, podstatně doplněné vydání, je z roku 2011.

V knize je podrobně vypsán životní příběh důstojníka československé armády, 
který bojoval na západní frontě proti nacistickým okupantům, byl pilotem 313. stí-
hací perutě RAF, v roce 1944 se zúčastnil Slovenského národního povstání a poté 
bojoval až do konce války jako partyzán ve slovenských horách. Po roce 1948 
prožil on i celá jeho rodina pronásledování komunistickým režimem.

Ještě jednu knihu ze života své rodiny PhDr. Olga Bezděková Rejtharová 
editovala, a to v roce 2012. Jsou to Válečné deníky její tety, maminčiny sestry 
Olgy Horníčkové Novákové.
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S nesmírným zájmem jsme o přátelském sejití ve vršovickém sboru naslouchali 
vyprávění PhDr. Olgy Bezděkové Rejtharové o jejím otci, mamince Vlastě a celé 
rodině. Přivedla i vzácného návštěvníka, svou tetu Olgu Horníčkovou Novákovou, 
která žije od svého odchodu do exilu v Kanadě a která před nedávnem přijela na 
návštěvu do České republiky. Vyprávění bylo obohaceno také jejími osobními 
vzpomínkami, tedy vzpomínkami v obdivuhodném a brilantním podání ženy, která 
přes svůj věk 95 let umí podrobně přiblížit události ze svého mládí s přesností, 
elegancí a nádhernou češtinou.

Slavnostní požehnání Encyklopedie českých právních dějin

Dne 6. listopadu 2017 byla ve Filosofickém sále Strahovské knihovny v Praze 
požehnána za účasti více než padesáti hostů Encyklopedie českých právních dějin. 
Požehnání udělil opat Královské kanonie premonstrátů na Strahově J. M. Michael 
J. Pojezdný, OPraem. Slavnostní proslov na úvod pronesl doc. JUDr. Karel Schelle, 
CSc., právní historik z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, editor 
Encyklopedie. Přítomen byl koeditor doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., 
LL.M. Eur.Int. Na vzniku Encyklopedie se podílí téměř 750 autorů z různých oborů 
práva i právní praxe, učitelů filosofických a pedagogických fakult, muzeí a jiných 
vědeckých institucí z České republiky, Slovenska, Rakouska, Polska a Maďarska.

Mezi více než padesáti účastníky byli členové Společnosti pro církevní právo 
převor Královské kanonie premonstrátů na Strahově PaedDr. ICLic. Mgr. Barto-
loměj Marián Čačík, člen této kanonie prof. JUDr. Antonín Ignác Hrdina, DrSc., 
generální vikář Plzeňské diecéze Dr. Jiří Majkov, IC.D., jakož i doc. Jiří Kašný, 
Th.D., z Anglo-americké vysoké školy v Praze, Mgr. Petr Nohel, Ph.D., z Uni-
verzity Karlovy, JUDr. PhDr. Antonín Kubačák, CSc., z Ministerstva zemědělství 
a doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, Ph.D., LL.M., místopředseda Společnosti pro 
církevní právo. Mezi blízkými přáteli Společnosti, kteří se slavnostního večera 
zúčastnili, byl proděkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy prof. JUDr. PhDr. 
mult. Michal Tomášek, DrSc.

Vánoční koncert Právnické fakulty Univerzity Karlovy

Každoročně v adventní době pořádá Právnická fakulta Univerzity Karlovy slav-
nostní vánoční koncert v hlavním sále staroslavného pražského Karolina pro své 
učitele, studenty i zaměstnance, jejich rodiny a přátele.



INFORMACE 115

Svůj tradiční vánoční koncert právnická fakulta uspořádala také letos, a to 
7. prosince 2017. O devatenácté hodině byl již celý hlavní sál Karolina zaplněn 
do posledního místa. Po důstojném varhanním úvodu slavnost zahájil letos znovu-
zvolený 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 (var-
hany) 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 vánoč-
ního 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 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 pokračoval večer společnou zábavou několika set účast-
níků v gotických přízemních sálech Karolina.

Gratulace členům Společnosti pro církevní právo

Ondřej Šmat úspěšně ukončil své magisterské studium na Právnické fakultě Uni-
verzity Karlovy dne 11. září 2017.

JUDr. Petr Poledník, advokát v Brně, byl dne 22. září 2017 zvolen místopřed-
sedou představenstva České advokátní komory.

Dr. Piotr Szymaniec z Vratislavi se úspěšně habilitoval v oboru právních věd 
na Fakultě práva, správy a ekonomie Vratislavské univerzity a byl ke dni 23. října 
2017 jmenován docentem.



INFORMACE116

JUDr. Antonín Stehlík, právník v oblasti stavebnictví a bankovnictví, varhaník 
v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze, oslavil dne 30. listopadu 2017 své 
80. narozeniny.

Mgr. Martin Gregor, z Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, 
obhájil dne 19. prosince 2017 svou rigorózní práci na téma Právne reformy cisára 
Augusta a byl mu udělen titul doktora práv.

Pan Pavel Landa, známý český redaktor a publicista, čestný člen Společnosti 
pro církevní právo, odborný poradce redakce Revue církevního práva, oslavil 
2. ledna 2018 své 82. narozeniny.

Jiří Rajmund Tretera


