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TLAČOVÁ SPRÁVA 

Dátum: 23.6. 2016 

bpv BRAUN PARTNERS OSLAVUJE 10 ROKOV NA TRHU 

Advokátska kancelária bpv BRAUN PARTNERS oslávila 15. júna 2016 v Prahe, 

v Reštaurácii Mánes desiate výročie svojho založenia.  

Oslava okrúhlych a spoločných pracovných úspechov bpv BRAUN PARTNERS sa niesla v znamení 

umenia a konala sa v novo zrekonštruovaných priestoroch výstavného komplexu Mánes, ktorého  

atmosféra v blízkosti Vltavy na Žofínskom ostrove sa stala inšpiráciou pre spoločne strávený večer 

v duchu zlatých 20. rokov minulého storočia. 

Tejto akcie sa zúčastnilo 

250 klientov, priateľov 

a spolupracovníkov,  

s obrovským prekvapením 

väčšina z nich oblečená a 

štylizovaná do 20. rokov, 

aby spolu strávili umelecky 

ladený večer, plný 

maľovania, dobovej hudby 

a videoprojekcie. 

Vyvrcholením tejto pastvy 

pre oči bolo vyhlásenie 

ceny za najlepší dámsky a 

pánsky kostým. Dokonalú 

autentickosť večera 

v duchu tejto búrlivej doby 

potvrdila skvelá jazzová 

kapela pod vedením 

šarmantného Petra Kroutila. Nielen hostia s umeleckými sklonmi sa zapojili do spoločnej tvorby 

umeleckého diela. Pod taktovkou profesora Martina Mainera mali tak všetci možnosť prispieť svojou 

dávkou fantázie pri spoločnom maľovaní, kde jedinou potrebnou devízou bola spontánnosť 

zúčastneného. Hostia tak spoločne vytvorili úžasné dielo, ktoré je umiestnené v priestoroch bpv Braun 

Partners v Prahe. Svetovú premiéru tu mal film o bpv, ktorý predstavil firmu, jej Partnerov a 

spolupracovníkov z iného uhlu a ukázal veľkého tímového ducha pražskej aj bratislavskej pobočky. 

Video je k nahliadnutiu  na Youtube. 

Ako bolo zjavné z reakcií prítomných hostí (niektorí z nich dokonca vydržali až do skorých ranných 

hodín), a i z ohlasov po skončení akcie, oslava sa veľmi vydarila. Kancelária sa veľmi teší na minimálne 

ďalších 10 rokov spoločného pôsobenia. 

 

 

https://youtu.be/d2DNFvRubCw
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O spoločnosti: 

Advokátska kancelária bpv BRAUN PARTNERS je jednou z popredných medzinárodných kancelárií 

v Českej a Slovenskej republike. Zároveň je tiež zakladajúcim členom bpv LEGAL, medzinárodnej 

aliancie advokátskych kancelárií, pôsobiacich v strednej a východnej Európe. Jej  tím tvorí viac než 35 

právnikov a ponúka svojim klientom, medzi ktoré patria najvýznamnejšie české, slovenské 

i medzinárodné spoločnosti, komplexné služby vo viacerých oblastiach práva.  Medzi hlavné oblasti 

zamerania advokátskej kancelárie bpv BRAUN PARTNERS patria fúzie a akvizície, právo obchodných 

spoločností, právo nehnuteľností, a taktiež i daňové poradenstvo. Jej špecialisti sa zaoberajú tiež 

právom duševného vlastníctva a IT, súťažným právom, energetickým a pracovným právom a zastupujú 

svojich klientov pred českými, slovenskými a medzinárodnými súdmi a v rozhodcovských konaniach. 

Viac informácií na www.bpv-bp.com.  

 

Kontakt: 

bpv BRAUN PARTNERS s.r.o. 

iva.vosolova@bpv-bp.com 

tel: 00420 224 490 000 

http://www.bpv-bp.com/
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