Tisková zpráva společnosti TOP EXPO CZ, pátek, 9. 1. 2020

Historická budova České spořitelny v Rytířské ulici v Praze byla 6. 1. 2020
místem první letošní tiskové konference společnosti TOP EXPO CZ. Pořádající
společnost zde oficiálně představila letošní program cyklu konferencí SMART
CITY / SMART COMMUNITY, kterému se TOP EXPO CZ věnuje od roku 2013. Na
tiskovou konferenci navázal tradiční, již 20. Koncert Tříkrálový.

Tiskovou konferencí, které se zúčastnilo více než 70 hostů včetně zástupců významných
firem a odborného tisku, provázela Ing. Miloslava Veselá, ředitelka společnosti, která
v úvodu představila informační program SMART COMMUNITY 2020 (*příloha), který TOP
EXPO CZ ve spolupráci s TA ČR, rozvíjí již 8. rokem.

Podrobněji se věnovala nejbližším konferencím, kterými jsou České inovační a investiční
fórum (21. 1. 2020) a Pražské investiční fórum (19. 2. 2020). K tradičním celostátním
soutěžím, kterými jsou Česká dopravní stavba, technologie a inovace roku (letos
proběhne již 17. ročník) a Český energetický a ekologický projekt, stavba a inovace
roku (letos se připravuje již 18. ročník) přibude novinka – 1. ročník soutěže Stavby a
projekty proti suchu. Poté předala slovo významným kooperantům a hostům, kteří
vystoupili mj. k vybraným tématům letošního informačního cyklu: Energetika 4.0,
Stavebnictví 4.0, Doprava 4.0 a ČISTÁ A CHYTRÁ MOBILITA, Informační a komunikační
technologie a ZDRAVOTNICTVÍ 4.0. Poděkovala všem spíkrům a partnerům, kteří se do
programu zapojili a představila panelisty.
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Postupně promluvili Ing. Silvana Jirotková, 1. náměstkyně v zastoupení ministra
průmyslu a obchodu ČR, prof. Ing. Vladimír Mařík, vědecký ředitel CIIRC ČVUT v Praze,
Ing. Helena Rögnerová, náměstkyně ministra zdravotnictví ČR, Ing. Petr Kalaš,
šéfporadce ministra životního prostředí, Ing. Roman Srp, prezident SDT a všichni shodně
ocenili kvalitu a cíle programu a také skvělou organizaci. Ing. Jiří Nouza, prezident SIA a
SPS v ČR se podílel na profilu programu SMART COMMUNITY 2020, od kterého si slibuje
přínosy pro stavebnictví. Program je zaměřen na rozvoj měst a obcí a velký důraz je kladen
na zapojení mladé generace a podporu polytechnického vzdělávání, což ocenili zejména
zástupci vysokých škol. K tomuto tématu v diskuzi živě vystoupili prof. Ivan Mejstřík,
prof. Zdeněk Souček, prof. Zdeněk Bitnar a další hosté.
Slavnostní zakončení podvečera patřilo tradičnímu již 20. KONCERTU TŘÍKRÁLOVÉMU,
který proběhl za laskavé podpory a ve spolupráci s partnery (Svaz podnikatelů ve
stavebnictví v ČR, SIA, Česká manažerská asociace a Česká spořitelna). V úvodních
zdravicích popřáli 180 hostům, mezi kterými nechyběli rektoři technických univerzit, zástupci
rezortů a předních českých podniků paní Míla Veselá, prezident České manažerské asociace
pan Petr Choulík a prezident SIA a SPS v ČR pan Jiří Nouza – jejichž organizace
v nadcházejícím roce shodně oslaví 30 let od založení - hodně zdraví, pracovních
úspěchů a osobní pohody v roce 2020.

KONCERT TŘÍKRÁLOVÝ hostí vždy některý z krásných sálů v Praze, namátkou REZIDENCE
PRIMÁTORA, MARTINICKÝ PALÁC, DŮM U KAMENNÉHO ZVONU, CLAM GALLASŮV PALÁC,
KAISERŠTĚJNSKÝ PALÁC a j, což pravidelní účastníci koncertu velmi oceňují.
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Letos byli hosté pozváni do překrásně zrekonstruovaného foyer historické budovy České
spořitelny v Rytířské ulici:

Skladby pro violoncello a kytaru procítěně přednesli Alžběta Vlčková a Patrick Vacík a
po právu sklidili velké ovace:

Příloha: Program Smart Community 2020
Fotografie najdete na: http://sc2020.capsa.cz, login: sc2020, heslo: sc2020
Kontakt pro tisk: Ing. Martin Dostoupil, marketing@top-expo.cz, gsm: +420 723 950 992
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