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Návštěva z Polska
Dne 29. října 2017 navštívili kancelář Společnosti pro církevní právo v Praze proděkan pro
vědu Fakulty práva a správy Varmijsko-mazurské univerzity v Olštýně prof. Mieczysław
Różański a doc. Piotr Szymaniec z Fakulty práva, správy a ekonomie Vratislavské univerzity,
oba členové naší Společnosti pro církevní právo. S polskými hosty se setkali předseda
Společnosti prof. Jiří Rajmund Tretera a místopředseda doc. Záboj Horák. Předmětem
rozhovoru byla církevněprávní, konfesněprávní a právněhistorická témata, plán na spolupráci
v oblasti publikační činnosti již v nejbližší době a na přípravě čtvrté mezinárodní konference
Pražské rozhovory o církvi a státu v časové perspektivě jednoho a půl roku.

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. Předcházel
mu krátký slavnostní proslov, který pronesl doc. JUDr. Karel Schelle, CSc., právní historik
z Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně.
Doc. Schelle a jeho kolega z téže fakulty, právní historik doc. JUDr. Bc. Jaromír
Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int., jsou uspořadateli této monumentální Encyklopedie. Na jejím
vzniku 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 autory hesel tohoto dvacetisvazkového díla jsou desítky
členů a spolupracovníků Společnosti pro církevní právo. V současné době je vysázeno
devadesát procent textu, celé dílo má být dokončeno do dvou let. Encyklopedii vydává
nakladatelství Aleš Čeněk v Plzni v koedici s ostravsko-brněnským nakladatelstvím KEY
Publishing.
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O církevněprávních a konfesněprávních heslech jednotlivých svazků Encyklopedie,
které dosud vyšly, informujeme průběžně čtenáře prostřednictvím tohoto čtrnáctideníku
Aktuality i čtvrtletně vycházejícího vědeckého časopisu Revue církevního práva.
Slavnost společně upořádaly Evropská společnost pro právní dějiny a Královská
kanonie premonstrátů na Strahově. Po požehnání ve Filosofickém sále účastníci přešli
do letního refektáře kláštera, kde setkání pokračovalo jejich družným rozhovorem.
Mezi více než padesáti účastníky byli členové Společnosti pro církevní právo převor
Královské kanonie premonstrátů na Strahově Bartoloměj M. Čačík, člen této kanonie
prof. Antonín Ignác Hrdina, generální vikář Plzeňské diecéze Dr. Jiří Majkov, jakož
i doc. Jiří Kašný z Anglo-americké vysoké školy v Praze, Dr. Petr Nohel z Univerzity
Karlovy, Dr. Antonín Kubačák z Ministerstva zemědělství a doc. Záboj Horák, místopředseda
Společnosti pro církevní právo. Mezi blízkými přáteli Společnosti, kteří se slavnostního
večera zúčastnili, byl proděkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy prof. Michal Tomášek.

Z aktu požehnání Encyklopedie českých právních dějin dne 6. listopadu 2017 ve Filosofickém sále Strahovské
knihovny. V čele stojí opat Michal Pojezdný a doc. Karel Schelle. Foto Lucie Košinarová

Oslava narozenin prof. Michala Skřejpka
Dne 4. listopadu 2017 oslavil své šedesáté narozeniny proděkan Právnické fakulty Univerzity
Karlovy prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc., vůdčí osobnost současné české právní
romanistiky, vedoucí Katedry právních dějin PF UK, jejímiž příslušníky je i skupina učitelů
a badatelů v oblasti církevního a konfesního práva. V odpoledních hodinách dne 7. listopadu
2017 gratulovali oslavenci učitelé, interní doktorandi, pomvědi Katedry právních dějin
a Ústavu právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
2

