Závěrečná zpráva ze společenského setkání

12. KONCERT TŘÍKRÁLOVÝ - 5. 1. 2012
Clam Gallasův palác, Praha
Již tradičně se na prahu nového roku pozdravili významní klienti a hosté společnosti TOP EXPO CZ;
tentokrát - s laskavým souhlasem ředitele Archivu hl. m. Prahy pana Václava Ledvinky - v nádherných
prostorách Clam Gallasova paláce. Koncert se konal pod záštitou radní hl. m. Prahy paní Aleksandry
Udženija. Koncertu předcházela konference 7. České dopravní fórum s prezentací podmínek prestižní akce
společnosti – 9. ročníku celostátní soutěže Česká dopravní stavba a technologie roku 2011.
Hosté koncertu, který svou přítomností poctili ministr dopravy pan Pavel Dobeš, primátor hl. m. Prahy pan
Bohuslav Svoboda, rektor ČVUT v Praze pan Václav Havlíček, náměstek ministra průmyslu a obchodu pan
Jiří Jirka a mnoho dalších významných hostů, ochutnali skvělá moravská vína; degustaci vedl osobně
spolumajitel Rajhradských klášterních sklepů pan Jiří Ruibar.

Před zahájením koncertu v Mramorovém sále, kde byly instalovány fotografické obrazy Jadrana Šetlíka,
krátce přivítala více než 200 hostů ředitelka TOP EXPO paní Míla Veselá. Krátké leč vřelé novoroční projevy
pronesli k hostům ministr dopravy pan Pavel Dobeš a primátor hl.m. Prahy pan Bohuslav Svoboda.
Koncertu v Mramorovém sále Clam Gallasova paláce se výborně zhostil soubor Musica Festiva di Praga,
který si jako doprovod zvolila operní pěvkyně sopranistka Pavlína Senić. Hosté byli nadšeni jejím zvučným
sopránem i krásným repertoárem, který pro 12. KONCERT TŘÍKRÁLOVÝ paní Pavlína Senić připravila.
Po skončení koncertu promluvila k hostům S. M. Konsoláta, popřála všem do nového roku hodně radosti
z vykonaného dobra a řekla několik slov o službě seniorům v Domově sv. Karla Boromejského v Řepích.
Vyjádřila také naději, že s pomocí podpory veřejnosti bude moci Domov dál pokračovat ve své práci.

SBÍRKA, USPOŘÁDANÁ VE PROSPĚCH DOMOVA, VYNESLA 24 750 KČ. DĚKUJEME VÁM, PŘÁTELÉ!
Milé překvapení pro hosty koncertu přechystal ředitel Archivu hl. m. Prahy pan Václav Ledvinka:
zpřístupnil i po zavírací době nedávno zahájenou výstavu Pražské rokoko v 1. patře Clam Gallasova
paláce. Hosté se velmi dobře bavili i po skončení koncertu v kuloáru.
Motto společnosti TOP EXPO pro rok 2012:

Každá překážka je výzvou, která umožní urazit další kus cesty. A. Camus
Tým TOP EXPO CZ přeje svým klientům zdraví, pohodu, veselou mysl a úspěšný rok 2012!
Zpracoval: Ing. Martin Dostoupil, marketingový ředitel TOP EXPO CZ, 6. 1. 2012
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