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Vážené a milé členky, 

předem vás všechny srdečně zdravíme a děkujeme za vaši přízeň v loňském roce. Děkujeme 

vám i za účast na Právnické Kavárně, která se uskutečnila dne 19. prosince v Café Mozart, kde 

se k nám připojili i pan PhDr. Pavel Skácelík a paní JUDr. Eva Janečková, a rádi jsme společně 

strávili příjemný předvánoční podvečer. 

Dovolujeme si vás srdečně pozvat na bál příslušníků právnické profese, který se uskuteční dne 

18. února 2023 v Imperial Palace Hofburg ve Vídni od 20:00. Bál se ponese v tematickém 

duchu „La Dolce Vita“ a s ohledem na dlouhodobou spolupráci Evropské asociace právniček s 

pořadateli vám jako členkám můžeme nabídnout slevu ze vstupného. Jediným požadavkem je 

připojit ke jménu vstupenky slovní spojení „Women in Law“ a cena lístku bude snížena z 175 

€ na 136 €. Členky EWLA jsou zároveň srdečně zvány na koktejlový večírek před samotným 

bálem, avšak je nutné se přihlásit nejpozději do 13. února 2023. Na samotném bále se můžete 

těšit na řadu významných osobností, kdy hudební doprovod bude zajištěn od italského zpěváka 

Patrizia Buanne, proběhne tradiční tanec pro všechny zúčastněné „Alles Walzer“, a následovat 

bude půlnoční show „Insieme – la notte italiana“ s Monikou Ballwein a jejím doprovodem. V 

případě vašeho zájmu neváhejte kontaktovat Výbor CWLA na e-mailové adrese 

vybor@ewla.cz pro zaslání podrobnějších informací, které rovněž naleznete v příloze tohoto 

Newsletteru. Vstupenky můžete zakoupit zde, kdy si dovolujeme zdůraznit nezbytnost dodržení 

dress-code        

V březnu slaví významné životní jubileum naše zakladatelka a čestná prezidentka JUDr. Marie 

Cilínková. Blahopřání a poděkování připravujeme. 

Dále si vás dovolujeme srdečně pozvat na Kongres EWLA, který proběhne v Budapešti 20.-22. 

dubna 2023 v hotelu Parlament, který se nachází v bezprostřední docházkové vzdálenosti od 

maďarské advokátní komory. Poplatek za ubytování během konference činí 125 €/noc v případě 

účasti jedné osoby, v případě účasti dvou osob se pak jedná od 140 €/noc. Podrobněji vás 

budeme informovat. Neváhejte si však předem poznamenat uvedené datum, přičemž další 

informace naleznete rovněž v příloze. 

Na 25. května 2023 je plánována celodenní konference na téma „Děti, práce, rodina“, která 

bude věnována aktuálním otázkám v dané oblasti. Podrobnosti přineseme v jarním newsletteru. 

Již nyní si však poznamenejte termín do diáře. 

Předpokládáme, že se alespoň virtuálně setkáme na svátek svatého Valentýna 14. února 2023. 

Těšíme se na viděnou, zůstávám se srdečným 

pozdravem a přeji vám všem krásné dny. 

Za CWLA, 

Klára Kořínková 

https://juristenball.ticketselect.io/jart/prj3/jart_ticket/app/order.jartc

