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Závěrečná zpráva ze společenského setkání 

POETICKÉ ROZLOUČENÍ S LÉTEM na KAMPĚ – 19. 9. 2012 
 
 
 
 
 

 
 
Hosté se využili příležitosti nahlédnout do nádherné zahrady Velkopřevorského paláce, které již vévodí vzácný 
platan. Údajně byl vysazen ve 12. století, když se v těchto místech usadil řád Maltézských rytířů: inspiraci pod 
ním v minulosti nacházel světový hudební skladatel Ludwig van Beethoven, zde psal své povídky Jan Werich a 
byly zde natáčeny některé ze scén velkofilmu AMADEUS. Interiéry budovy, kde sídlí Suverénní řád Maltézských 
rytířů v Praze, nejsou běžně dostupné veřejnosti. Proto téměř všichni přítomní velmi rádi se souhlasem jeho 
excelence velkopřevora nahlédli do čtyř zpřístupněných sálů; TOP EXPO zajistilo fundovaného průvodce. 
 
Mezi TOP hosty nechyběli pan senátor Jiří Bis, profesor Zdeněk Souček, prezident Klubu STRAGÉG; architekt 
Thomas Bitnar, který přijel z USA, aby 24. 9. 2012 prezentoval přednášku MRAKODRAPY New York City: 
historie a současnost; pan Bořivoj Kačena, francouzský rytíř, držitel Řádu za zásluhy o rozvoj česko-
francouzských vztahů v obchodní, kulturní a podnikatelské sféře; exministr dopravy pan Jaromír Schling, 
zástupci ministerstev i akademické sféry.  Další vzácní hosté byli ze společností ABB, AVANTI, COGEN, ČESKÁ 
SPOŘITELNA, ČKAIT, ERNST & YOUNG, EUROVIA, METROSTAV, SKANSKA, DELOITTE, PRE, VPÚ aj.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Třešničkou na pomyslném dortu eventu Poetické rozloučení s létem byl komorní koncert sopranistky PAVLÍNY 
SENIĆ a JOSEFA ŠTÁGRA za doprovodu klavíristky LADY JIRÁSKOVÉ v nádherném sále Paláce pánů Straků 
z Nedabylic. Před zahájením koncertu poblahopřáli Míla Veselá a Bořivoj Kačena – jedni ze zakládajících členů 
Klubu STRATÉG - čestnému hostu panu profesoru Součkovi k jeho životnímu výročí a poděkovali za jeho vždy 
fundované rady a prognozy české ekonomiky. Během hodinového koncertu zazněly známé melodie New York, 
Hallelujah, nechyběly ani písně z muzikálů Les Miserábles a My Fair Lady.  Přítomní hosté se jen neradi loučili 
jak s končícím létem, tak se skvělým repertoárem tria Senić – Štágr - Jirásková. Nadšené publikum si skvělé 
interprety vyžádalo dlouhým aplausem dva přídavky. S hosty eventu Poetické rozloučení s létem se rozloučila 
vždy usměvavá ředitelka TOP EXPO CZ Míla Veselá, avizovala termín KONCERTU TŘÍKRÁLOVÉHO - 7. ledna 
2013 a pozvala všechny k účasti na zajímavém programu TOP EXPO – 2. pololetí 2012. 
 
Zpracovala: Bc. Jana Moravcová, PR a ředitelka kanceláře TOP EXPO CZ 

Společnost TOP EXPO CZ se ve středu 19. září 2012 za účasti významných hostů a partnerů rozloučila s 
letošním létem. K příjemně strávenému odpoledni v romantickém prostředí restaurace CAMPANULLA, 
přispělo vinařství RAJHRADSKÉ KLÁŠTERNÍ. Skvělá vína prezentoval pan Jiří Ruibar osobně. Pro TOP hosty 
se podařilo zpřístupnit prostory VELKOPŘEVORSKÉHO PALÁCE a PALÁCE PÁNŮ STRAKŮ Z NEDABYLIC. 

     


