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Vážené klientky a vážení klienti, vážení,
v našem jarním vydání newsletteru Vám přinášíme přehled informací o událostech, které proběhnou v naší advokátní kanceláři
a odkazujeme zejména na:
● Debatu Kolegia Paměti národa Plzeňský kraj a Západočeské univerzity v Plzni, která se koná dne 2. dubna 2019
od 18.00 hod. v aule Pedagogické fakulty, Veleslavínova 42,
Plzeň s názvem „Objevujeme zapomenuté osobnosti“
s odkazem na vydanou publikaci „Souhvězdí Gulag“
Karla Pecky, na které promluví Cyril Höschl, Jiřina Šiklová,
Martina a Dan Pagáčovi, ukázky bude číst Martin Stránský
a hudební doprovod zajistí Miloslav Čech.

Ve výboru Kolegia Paměti národa Plzeňský kraj, jak jsme
vám již dříve sdělili, jsou i advokáti naší advokátní kanceláře JUDr. Eva Kabelková, JUDr. Jaroslav Svejkovský,
Mgr. Ondřej Faist a notářka JUDr. Jana Svejkovská.
Srdečně vás zveme na tuto zajímavou debatu.

● Dále Kolegium Paměti národa Plzeňský kraj připravuje
setkání spolu s básnířkami, které jsou svým způsobem
v Česku zapomenuté, a to je paní Fuksová a paní Gerzanicová, které by se mělo konat v květnu na půdě Západočeské univerzity Plzeň.
● Naše kancelář se též věnuje přednáškové činnosti.
V nejbližší době se konají přednášky JUDr. Jaroslava
Svejkovského, který přednáší na téma „Odčinění nemajetkové újmy“ v dubnu v Olomouci a v květnu v Brně a Ostravě.
● Také vás informujeme, že připravujeme přeměnu naší
společnosti na společnost s ručením omezeným. O výhodách, zejména pro naše klienty související i s rozsahem
pojištění, vás budeme včas informovat. Připravujeme vše
v zájmu zkvalitnění poskytování právních služeb. Naše advokátní kancelář personálně posílila o nové právníky, kteří
se budou podílet na kvalitním poskytování právních služeb.
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● V té souvislosti také otevíráme novou pobočku naší
kanceláře ve Středočeském kraji v Cerhovicích.
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