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Vážené klientky a vážení klienti, vážení,
AKTUÁLNĚ
● Advokátovi naší advokátní kanceláře JUDr. Jaroslavu Svejkovskému byla v červnu udělena cena Fóra dárců – Osobnost
filantropie 2021.
● Naše kancelář intenzivně poskytuje právní služby pro projekt výstavby „Obláčku“ ve Fakultní nemocnici v Plzni, a to pro
podporu Českého národního registru dárců dřeně i při poskytování právní služby Fakultní nemocnici Plzeň, ve spolupráci
i s architektkou Evou Jiřičnou.
● V Nakladatelství C.H.Beck vyšla v září kniha – Právo ve zdravotnictví autorského kolektivu vedeného advokátem JUDr.
Jaroslavem Svejkovským i za účasti advokáta JUDr. Víta Svejkovského. Dne 21. 9. 2021 se konal křest této knihy v Praze.
● V posledním newsletteru jsme vás informovali o změně sídla na Holečkova 21, Praha. Servis pro klienty při poskytování
právní služby se rozšiřuje jak zde, tak i na adrese v Plzni, Kamenická 1.
● Naše advokátní kancelář poskytla příspěvek obcím postiženým tornádem.

● Dne 7. 9. 2021 se uskutečnila již po šestnácté naše tradiční Zahradní
slavnost v Meditační zahradě pana Luboše Hrušky, kterou pořádá naše
advokátní kancelář spolu s notářským úřadem. Vystoupili Míla Čech,
Jaroslav Hutka a Rudy Linka a odpolednem provázel Filip Jandovský.
V průběhu odpoledne pak vystoupili hosté – paní Ilona Jehličková, Tomáš
Holub - biskup plzeňský, Daniel Pagáč, Miroslav Holeček - rektor ZČU, Běla
Jensen, Ctibor Fojtíček.
Poděkovali jsme těm, kteří projevili mimořádnou solidaritu osobám
postiženým po červnovém tornádu na Moravě - Matěji Kotišovi a Vladimíru
Würtherlemu.
Děkujeme všem, kteří přijali naše pozvání – viz pár fotografií.

● Dne 15. 10. a 16. 10. 2021 se uskutečnila konference naší advokátní kanceláře s advokáty ze spolupracující advokátní
kanceláře Gutwin Weiss z Erlangenu, při kterém bylo zejména jednáno o možných způsobech poskytování právních služeb
v přeshraničních kauzách.
● Den 22. 10. 2021 se konal sněm České advokátní komory, jehož se zúčastnili všichni advokáti naší advokátní kanceláře,
JUDr. Jaroslav Svejkovský byl opětovně zvolen za člena Kontrolní rady České advokátní komory.
● Advokáti naší kanceláře JUDr. Eva Kabelková a JUDr. Jaroslav Svejkovský intenzivně spolupracují s Kolegiem Paměti národa
– POST BELLUM, oba jsou členy výboru plzeňské pobočky Paměť národa Plzeňský kraj.

Přejeme Vám příjemné prožití podzimních dnů a těšíme se na setkání s Vámi nejen při poskytování právních služeb.
Vaše advokátní kancelář
www.aksvejkovsky.cz
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