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Na návštěvě Evropského soudu pro lidská práva
ve Štrasburku.
Budova štrasburského soudu má zajímavý nejen exteriér, ale
i interiér.

Seminář k insolvenčnímu zákonu na olomoucké právnické
fakultě.

ho parlamentu jsme navštívili instituce ve Štrasburku, ať
již Evropský soud pro lidská práva, kde se nám zasvěceně věnovala JUDr. Eva Hubálková, Ph.D., tak i Radu Evropy. Při této návštěvě nám poskytla výklad slečna Veronika Kotek z odboru právních záležitostí a programů
podporujících rozšíření fungování spravedlnosti. Navštívili jsme i zasedání Evropského parlamentu a získali tak
představu o práci poslanců během zasedání i v kuloá-

region

rech. Musím znovu poděkovat pracovnicím
odboru mezinárodních vztahů ČAK, zejména
JUDr. Markétě Tošnerové a Martině Nezdařilíkové, které mi přípravu zahraničního programu velmi usnadnily, ačkoli tato návštěva
vybočovala z obecně očekávaných akcí, které
by měl pořádat právě region.
Je však mnoho dalších úkolů, které na střední Moravě čekají na řešení. Nelze je vyjmenovat a někdy ani předvídat. Dlouhodobě
bych si přála navázat širší kontakty se zástupci soudů a státního zastupitelství, orgány samosprávy apod.
Každopádně musím říci, že pro mne osobně bylo zřízení nového regionu přínosné
v tom, že jsem poznala mnoho nových kolegů
a kolegyň, vyslechla si jejich díky, připomínky, názory, kritiku, nad kterou se snažím zamyslet. Musím také připomenout, že pokud
jsem požádala kolegy a kolegyně o pomoc při své činnosti regionální představitelky, v naprosté většině případů se mi jí dostalo. Zpětně připouštím, že i odmítnutí ze
strany některých mi pomohlo pochopit jiný pohled na
věc.
Doufám, že přes všechny začátečnické nedostatky to
ve Středomoravském regionu žije, a každý, kdo má zájem
naše akce navštívit, je vítán.

regionální představitel

zástupce
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