Vážení,
v naší advokátní kanceláři došlo ke dni 22. 6. 2016 k mimořádné změně. Toho dne byl ve veřejném rejstříku zapsán nový název,
a to: AK Svejkovský, Kabelková, Šlauf a spol.

Naše advokátní kancelář byla založena advokáty JUDr. Jaroslavem Svejkovským a JUDr. Evou Kabelkovou, kteří vykonávají
advokacii od roku 1988, od 1. 7. 1990 jako soukromí advokáti. Veřejná obchodní společnost pod názvem AK Svejkovský,
Kabelková v.o.s. vznikla v roce 2003. Po třinácti letech došlo ke shora uvedené změně názvu. Ta je vyjádřením i k rozšiřování
naší advokátní kanceláře o mladé a schopné advokáty, kteří jsou také experty poskytujícími právní služby.

V naší advokátní kanceláři poskytujeme právní službu v Plzni na adrese Kamenická 1 a v Praze na adrese Holečkova 21.
V současné době v obou kancelářích pracuje šest advokátů - společníků (jsou jimi: JUDr. Jaroslav Svejkovský, JUDr. Eva
Kabelková, JUDr. Tatiana Jirásková, JUDr. Petr Šlauf, Mgr. Mojmír Přívara, Mgr. Jiří Fiala) a čtyři advokátní koncipienti.
Spolupracujeme s notářským úřadem JUDr. Jany Svejkovské. Rozrůstající se advokátní kancelář v obou místech poskytuje
kvalitní právní služby ve všech oborech práva.
PROBĚHLO

● Dne 7. 6. 2016 jsme oslavili dvacet let působení naší advokátní kanceláře v Kamenické ulici. Tato oslava byla příležitostí
pro oznámení změny názvu naší advokátní kanceláře. Oslava byla též spojena se zahájením projektu „Vývoj a zpracování
dat pro léčbu dětí s Crohnovou chorobou“ podporovanou Hnutím na vlastních nohou – Stonožka. Na realizaci tohoto projektu
se podílí Fakultní nemocnice Plzeň, Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni. Naše advokátní kancelář poskytuje tomuto projektu nejen právní podporu.
Na začátku oslavy zazněla krásná hudba v podání harfistky
Bronislavy Klablenové a mezzosopranistky Jany Piorecké.
Po vynikajícím hudebním osvěžení proběhla dražba obrázků
shromážděných od dětí v rámci projektů Hnutí na vlastních nohou
– Stonožka. Při aukci maleb dětí Základní umělecké školy v Jagellonské ulici v Plzni se vybralo více než 6.000 Kč. Poté Filipu Jandovskému, který dražbu vedl, nabídli novomanželé Svejkovských
do dražby obraz, který dostali svatebním darem od paní Běly
Gran Jensen. Tento obraz malířky Alexandry Churchill se vydražil
za 25.000 Kč. Šťastnou vydražitelkou se stala advokátka naší
kanceláře, JUDr. Eva Kabelková. Po dražbě nás všechny potěšil
výbornou muzikou špičkový světový jazzový kytarista Rudy
Linka. Zahrál mimo jiné i skladbu, kterou pro tuto příležitost složil
pro Janu a Jaroslava Svejkovských.

Počasí přálo nejen shora uváděnému programu, ale i dobrému posezení při rautu. Během večera se shromáždila pro podporu projektu „Věda, která léčí“ celkem i s aukcí částka 13.700 Kč. Tato byla spolu s částkou 25.000 Kč odeslána na účet
Hnutí Stonožka. Bylo nám velkou ctí, že jsme byli přizváni k zahájení takového projektu. Jsme potěšeni, že se s Vámi o tuto
radost můžeme podělit.

ČÍM SE ŘÍDÍME

● Neorientujete se v právu, máte starosti, my máme vždy řešení.

Celá naše advokátní kancelář Vám přeje příjemné prožití zbytku léta a těší se na setkání s Vámi nejen při poskytování
právních služeb.
Vaše AK Svejkovský, Kabelková, Šlauf a spol.
www.aksvejkovsky.cz
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