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Naší advokátní kanceláři bylo ctí být oficiálním právním partnerem festivalu českých filmů Finále Plzeň 2013.
Festival, jehož význam daleko přesahuje nejen Plzeň, ale i Českou republiku, byl veden mimořádně profe-
sionálně. Máme proto radost z toho, že jsme se jej v uvedené pozici mohli zúčastnit

HVĚZDY NEJEN FILMOVÉ
Plzeňský advokát Jaroslav Svejkovský před nedávnem získal ocenění Právník roku. Komorní oslava 
tohoto úspěchu proběhla přímo na festivalu Finále Plzeň. Není náhoda, že přímo zde, advokátní
kancelář Svejkovský, Kabelková je totiž partnerem festivalu. Plzeňská hvězda mezi právníky si s námi
ráda popovídala i o filmech.

Co pro vás znamená festival Finále Plzeň?
Hlavně velkou událost pro město i pro moji rodinu. Já jsem tu během tří dnů již potřetí. Měšťanská beseda je velké, ale zároveň
semknuté místo pro setkávání. Je tu fantastická atmosféra a myslím si, že Finále dělá z Plzně příjemnější místo pro život.

Jaký český film jste viděl naposledy a jaký na vás udělal dojem?
V pondělí jsem viděl snímek Ve stínu, který se mi líbil. Je to zase jiný pohled na 50. léta, která já znám zprostředkovaně skrze
spisy bývalých politických vězňů, na jejichž mimosoudní rehabilitaci jsem se podílel. To jsou hodně citlivé a emotivní pohledy.

O čem byste natočil film, kdybyste mohl?
Velice si vážím všech filmových profesí, které se na první pohled zdají snadné. Já bohužel nemám ani talent, ani invenci, takže
asi nic nenatočím. Momentálně se spíš pohybuji v prostředí nového občanského zákoníku, se kterým se všichni postupně seznamují.

To by mohl být námět na horor...
Ano, to máte pravdu. Téma, které by mě asi nejvíce zajímalo je vypořádání se s minulým režimem. Myslím, že by to bylo potřeba
a že se to zatím v žádném díle nepodařilo. Zatím se to vždy stalo jen dílčím způsobem.

ZPRAVODAJ Finále Plzeň 2013, 24.4.2013
Rozhovor s JUDr. Jaroslavem Svejkovským

Naše advokátní kancelář s radostí oznamuje, že publikace Nový občanský zákoník – srovnání nové a současné
úpravy občanského práva, je stále nejprodávanějším titulem předního právnického Nakladatelství  C.H.Beck

Nový občanský zákoník – srovnání nové a současné úpravy občanského práva
Autorský kolektiv advokátek a advokátů z AK Svejkovský, Kabelková a spol.
pod vedením vedoucího autorského kolektivu JUDr. Jaroslava Svejkovského

datum vydání 4. 5. 2012

Na dalších dvou místech v žebříčku nejprodávanějších titulů Nakladatelství C.H.Beck se umístily publikace jejichž
autorkou a spoluautorkou je advokátka naší AK paní JUDr. Eva Kabelková.

Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku – komentář ● § 1158−1222
Spoluatorka JUDr. Eva Kabelková

datum vydání 14. 3. 2013

Věcná břemena v novém občanském zákoníku – komentář ● § 1257−1308
Autorka JUDr. Eva Kabelková

datum vydání 11. 4. 2013


