Milé kolegyně,
děkujeme všem za účast na
naší Právnické kavárně. Pár
fotek dokumentuje, jak dobře
jsme se měly.
V brzké době se opět ozveme s
pozvánkou na další akce.
Krásné dny,
Výbor CWLA

Vážené a milé kolegyně,
srdečně si vás dovolujeme pozvat do Právnické kavárny, která se uskuteční dne
12.5.2022 na půdě Právnické fakulty UK, na adrese nám. Curieových 7, 116 40
Staré Město od 9:00 do 16:00.
Máme pro vás připravený bohatý program, jehož harmonogram bude následující:
8:30 - 9:00 Prezence
9:00 - 9:45 Mgr. Markéta Hlavinová, ředitelka právního odboru Finančního
analytického úřadu, přednáší na téma AML, 1. část
9:45 – 10:00 Coffee break
10:00 – 10:45 Mgr. Markéta Hlavinová, ředitelka právního odboru Finančního
analytického úřadu, přednáší na téma AML, 2. část
11:00 – 12:00 Brunch spojený s připomenutím založení spolku CWLA dne 14.
května 2004, včetně slavnostního přípitku a dortu
12:00 – 13:00 Členská schůze s následujícími body:
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Zpráva o činnosti v uplynulém období
3. Zpráva o hospodaření za rok 2021
4. Schválení účetní uzávěrky za rok 2021
5. Návrh činnosti na 2. pololetí roku 2022
6. Přijetí nových členek
7. Hlasování o doplnění Výboru
8. Různé, diskuse
13:00 – 13:45 Seminář JUDr. Ing. Martina Štiky, exekutora v Hradci Králové na
téma Moderní přístupy v exekuci, 1. část
13:45 – 14:00 Coffee break
14:00 – 14:45 Seminář JUDr. Ing. Martina Štiky, exekutora v Hradci Králové na téma
Moderní přístupy v exekuci, 2. část
14:45 – 16:00 Diskuse
16:00

Ukončení Právnické kavárny

20:00 Volné pokračování na Kampě (Pražské jaro 2022 - Má vlast, setkání u
Werichovy vily)

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,
srdečně vás vítáme na naší Právnické kavárně. V
případě, že jste doposud neuhradili poplatek za účast si
zdvořile dovolujeme uvést níže potřebné platební
údaje:
Poplatek za každý seminář činí 500 Kč, kdy si
dovolujeme upozornit, že pro členky CWLA, které
uhradily členský poplatek za rok 2022, je tato akce
zdarma.
Poplatek je splatný do tří dnů od konání akce s
poznámkou jména a tématu semináře, IČ, je-li
přiděleno, na číslo účtu: 237063384/0300.
Faktura bude následně vystavena.
Výbor CWLA

Během Právnické kavárny se můžete těšit na toto občerstvení:

NÁPOJE
Káva
Čaj
Voda s mátou

1.COFFEE
BREAK
Sladké croissanty mix
Mini koblížky s čokoládou
Francouzské minibagetky
Ovocná mísa

BRUNCH
Kuřecí prsíčka se
stockholmskou omáčkou
Vepřová panenka v
anglické slanině
Houbové rizoto s
parmezánem
Pečené grenaille s
bylinkami
Zeleninový salát mix
Dezert

2.COFFEE
BREAK
Mini koblížky s čokoládou
Minisendviče
Ovocná mísa

