15. KONCERT TŘÍKRÁLOVÝ
6. 1. 2015, Dům U Kamenného zvonu, PRAHA
Závěrečná zpráva
Tradiční novoroční setkání přátel a obchodních partnerů společnosti TOP EXPO CZ,
již 15. KONCERT TŘÍKRÁLOVÝ, se uskutečnilo v úterý 6. ledna 2015. Pro tuto
slavnostní příležitost vybíráme vždy jiné historické místo, abychom poukázali na
architektonické a kulturní bohatství města Prahy a podpořili kongresovou turistiku
Prahy. Letošní koncert se konal v historickém „trůnním“ sále Domu U Kamenného
zvonu na Staroměstském náměstí.
V koncertním sále se sešlo více jak sto významných osobností z oborů
doprava, energetika a stavitelství společně s představiteli státní a akademické
sféry. Hosté byli srdečně přivítáni paní Mílou Veselou, CEO TOP EXPO, která
v úvodním slově přiblížila historii i stavební styl tohoto významného místa.

Hosté vyslechli koncert vybraných hudebních skladeb W. A. Mozarta,
F. Chopina, J. Haydna a A. Dvořáka v podání mezzosopranistky Pavly Švestkové
s klavírním doprovodem Lenky Korbelové. Spojení tohoto místa a skvělé hudební
vystoupení zanechalo v posluchačích krásný kulturní zážitek.
Po skončení koncertního vystoupení byli hosté informováni o sbírce na
varhany do historických prostor Betlémské kaple a vyzváni, aby na tuto akci
přispěli.
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Hosté byli pozváni na galavečery celostátních soutěží pod názvem
ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA | TECHNOLOGIE a INOVACE ROKU (16. 6. 2015) a
ČESKÝ ENERGETICKÝ A EKOLOGICKÝ PROJEKT ROKU (11. 11. 2015), které tvoří
nosnou osu programu SMART CITY. Tento informační a propagační program
rozvíjí TOP EXPO CZ ve spolupráci s TA ČR, technickými vysokými školami,
rezortními ministerstvy a zástupci krajů a měst již třetím rokem.
Po koncertu se hosté odebrali na číši vína do prostor kavárny v přízemí
Domu U Kamenného zvonu, kde strávili večer příjemnou konverzací.

Motto společnosti pro rok 2015:
Nejdeš-li v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede!
(Arthur Charles Clarke)

Celý tým TOP EXPO CZ přeje svým klientům a partnerům
úspěšný rok 2015
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