
Vážení, 
chceme Vás informovat v mimořádném čísle newsletteru o událostech, které jsme zaznamenali v naší AK na konci letošního roku: 

●   

●

●

●

●

S radostí všem oznamujeme, že počátkem prosince vyšla kniha Zdravotnictví a právo u nakladatelství C.H.BECK. Na této
knize se podíleli pod autorským vedením advokáta naší advokátní kanceláře JUDr. Jaroslava Svejkovského mimo jiné
dva soudci Nejvyššího soudu, náměstkyně ministra zdravotnictví a další experti v oboru. Předmluvu ke knize napsal rektor
Univerzity Karlovy pan profesor MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Mezi ohlasy odborníků jsou zaznamenány projevy současného
ministra zdravotnictví, dále ředitele Fakultní nemocnice Plzeň, generálního ředitele zdravotní pojišťovny MV ČR a další. 

Blahopřejeme všem autorům k vydání knihy a těšíme se na její obsah i na oslavu – uvedení knihy, která je naplánována
na 1. 2. 2017 v Praze, Na Nebozízku. Knihu pokřtí paní Běla Gran Jensen, hudební doprovod opatří pan Rudy Linka. 

V Katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha v Praze se dne 2. 12. 2016 uskutečnila „Stonožková mše – poděkování za to,
že můžeme pomáhat“. Naše advokátní kancelář tam byla pozvána a hojně též zastoupena. Mše byla mimořádná. Po mši
v Arcibiskupském paláci mimo jiných významných osobností spolu s Mons. Dominikem Dukou, ředitelem FN Plzeň panem
MUDr. Václavem Šimánkem, rektorem ZČU v Plzni panem doc. RNDr. Miroslavem Holečkem, děkanem FAV ZČU v Plzni
panem doc. RNDr. Miroslavem Lávičkou, Ph.D., předal diplomy nejúspěšnějším účastníkům soutěže vypsané pro „Podporu
Crohnovy choroby“ i advokát naší advokátní kanceláře JUDr. Jaroslav Svejkovský. Při mši byl odevzdán paní Bělou Gran
Jensen řediteli FN Plzeň a rektorovi ZČU v Plzni šek na částku 500.000,- Kč. Tuto částku tvořila mimo jiné i částka vybraná
při akci pořádané naší advokátní kanceláří, která tento projekt též podporuje.  

Zástupci naší advokátní kanceláře se zúčastnili v listopadu 2016 výroční konference Liberálního institutu v Praze na Žofíně. 

Advokátka naší kanceláře JUDr. Eva Kabelková byla zařazena do Encyklopedie osobností České a Slovenské republiky,
vydávané Oxford encyklopedia Ltd. Oxford encyklopedia vychází od roku 1849 jako životopisná encyklopedie, vydávaná
původně jen v Anglii. Zpočátku do ní byli zařazováni pouze příslušníci britské šlechty, od konce devatenáctého století i ostatní
osobnosti. 

Advent oslavila naše advokátní kancelář tradičním výletem do Regensburgu na vánoční trhy, kde si všichni z naší advokátní
kanceláře připili na spokojené a klidné Vánoce.

www.aksvejkovsky.cz AK Svejkovský, Kabelková, Šlauf a spol.

Celá naše advokátní kancelář Vám přeje spokojené vánoční svátky plné pohody a radosti a do roku 2017
hodně zdraví a klidu. 

Vaše AK Svejkovský, Kabelková, Šlauf a spol. 


