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5. BENEFIČNÍ VEČEŘI 

Těšíme se na setkání

Helena Továrková
ředitelka Nadace Veronica

19. listopadu 2015 
ve vile S  assni

Čestným hostem této večeře bude 

JUDr. Josef Baxa
předseda Nejvyššího správního soudu 



JUDr. Josef Baxa (*1959)
Soudce, od roku 2003 první předseda Nejvyššího správního sou-
du. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze a od roku 1984 pra-
coval jako trestní soudce u okresního a později Krajského soudu 
v Plzni, na jaře 1990 se stal jeho místopředsedou. Podílel se na za-
ložení Právnické fakulty ZČU v Plzni, kde dodnes přednáší trest-
ní právo. V letech 1998 až 2002 byl prvním náměstkem ministra 
spravedlnos   (za ministrů Motejla, Bureše a Rychetského). Účast-
nil se příprav a prosazení velké novely trestního řádu i tvorby no-
vého ins  tucionálního a procesního rámce správního soudnictví. 
Ve svých četných veřejných vystoupeních se zaměřuje na kri  ckou 
analýzu fungování soudnictví a jeho možné reformy. V roce 2009 
se stal Právníkem roku v oboru správní právo. Práci JUDr. Baxy 
ocenila také Jednota českých právníků udělením svého nejvyšší-
ho vyznamenání  – medaile Antonína Randy.



EXKLUZIVNÍ MOŽNOST SETKÁNÍ
Benefi ční večeře je jedinečnou příležitos   podpo-
řit Nadaci Veronica a zároveň prožít příjemný ve-
čer, osvěžit se podnětnou diskusí, seznámit se se 
zajímavými osobnostmi a navázat nové společen-
ské či obchodní kontakty. Čestnými hosty před-
cházejících setkání byli diplomatka Magdalena Vá-
šáryová, architekt David Vávra, ekonom Miroslav 
Zámečník a architektka Eva Jiřičná.  

Výtěžek benefi ční večeře podpoří záchranu tradič-
ních odrůd ovocných stromů v Bílých Karpatech 
a navazující vzdělávací programy Centra Veronica 
v Hostě  ně. 

Věříme, že Vaše cesta k fi lantropii může být inspi-
rací také pro ostatní. Potěšíte nás, když naše po-
zvání přijmete. 

Účast na večeři je spojena s minimálním darem 
5 000 korun za osobu či 8 000 korun za pár. 

Za Vaši podporu mnohokrát děkujeme.



PROGRAM VEČERA

17:00–18:00  prohlídka vily S  assni (sraz před vilou) 

18:00–18:20  welcome drink, přípitek hos  telů 
a představení hostů

18:20–18:30 přípitek čestného hosta

18:30–19:15 slavnostní večeře 

19:15–20:30 káva a diskuse nejen o soudnictví  

20:30 ukončení ofi ciální čás   večeře

ORGANIZACE A DOPORUČENÍ

1.  Vy i Váš doprovod budete mít rezervované 
konkrétní místo u stolu.  

2.  Při příchodu bude připraven welcome drink. 

3.  Při příchodu ke stolu si prosím nesedejte, 
vyčkejte, až usednou hos  tel a hlavní host. 
Poté usedají i ostatní hosté.

4.  Večeře končí ve chvíli, kdy hlavní host spo-
lečně s hos  telem vstanou od stolu.

5.  DRESS CODE doporučujeme Dark suit (tma-
vý oblek, krátké šaty). 



ZPŮSOBY ZASLÁNÍ DARU

Dar v minimální výši 5 000 Kč za jednu osobu 
(8 000 Kč za pár) lze uhradit:

na účet nadace – číslo účtu 668 668 668/ 0600 
vedený u GE Money, variabilní symbol 11. 

Do poznámky pro příjemce laskavě uveďte Vaše 
jméno a jako specifi cký symbol Vaše telefonní číslo, 
abychom Vám mohli sdělit podrobnos  . 

Po zaplacení obdržíte ofi ciální pozvánku. Zároveň 
pro Vás připravíme doklad o přije   daru, na jehož 
základě je možné u fi nančního úřadu uplatnit 
odpočet od základu daně za příslušné období. 

DALŠÍ INFORMACE 
VÁM POSKYTNOU

Helena Továrková, ředitelka nadace
tel.: 601 377 409
helena.tovarkova@veronica.cz

Irena Mašková, produkce
tel.: 608 911 633
irena.maskova@veronica.cz 

Nadace Veronica
Panská 9, Brno 602 00
www.nadace.veronica.cz


