SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ VÝSTAVY KRÁSY A TAJEMSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Dne 14. 10. 2003 byla slavnostně zahájena výstava Krásy a tajemství České republiky v Západočeském muzeu
v Plzni. Na tento večer přijal pozvání prezident republiky, pan Václav Klaus, který spolu s německým
velvyslancem, J. E. Michaelem Libalem a lucemburským velvyslancem, J. E. Pierre-Louis Lorenzem
výstavu slavnostně zahájili. Večera se zúčastnil též hejtman Plzeňského kraje, pan Petr Zimmermann
a primátor města Plzně, pan Jiří Šneberger.
Večerem provázela
Štěpánka Duchková.

Výstavu zahájil prezident
České republiky,
pan Václav Klaus.

Velvyslanec Spolkové republiky Německo, J. E. Michael Libal
a velvyslanec Lucemburského velkovévodství, J. E. Pierre-Louis Lorenz
převzali nad výstavou v Plzni záštitu.
Po autorovi výstavu, panu Bohumilu Vurmovi (vlevo)
promluvila také ředitelka generálního partnera,
paní Milada Vlasáková.

Mezi čestnými hosty samozřejmě nechyběli hejtman
Plzeňského kraje, pan Petr Zimmermann (uprostřed)
a primátor města Plzně, pan Jiří Šneberger (vpravo).

Součástí programu bylo vystoupení paní Pavlíny Senić
a pana Josefa Moravce, kteří zazpívali operní árie.

Po programu si prezident prohlédl výstavu v doprovodu
autora výstavy a přítomných hostů.
Prezident na zahájení ochutnal i nabízená špičková vína.
Zastavil se také u pana Ladislava Musila,
vinaře z Dolních Kounic

Prezident společnosti Toyota,
pan Hitoshi Ikoma (vpravo) se na večeru setkal
s ředitelem Západočeského muzea v Plzni,
panem Františkem Frýdou (vlevo).
Mezi milými vzácnými hosty byli rovněž velvyslankyně
Estonské republiky, J. E. Eve-Külli Kala (vpravo),
konzul lucemburského velvyslanectví,
pan Jan Prušák (vlevo) ....

... velvyslankyně Velké Británie, J. E. Anne Pringle
a velvyslanec Španělského království,
J. E. Santiago Cabanas (druhý zleva).

Součástí večera bylo vystoupení ženského pěveckého sboru Carmina z Přeštic a mužského Pětitetu. Vedoucí
sboru, pan Jiří Langmajer, nastínil přítomným program jejich vystoupení.

Vystoupení sboru se panu prezidentovi očividně líbilo.
Spolu s ním jej ocenili také autor výstavy, pan Bohumil Vurm
a hlavní produkční, slečna Zuzana Foffová.

Během večera si hosté mohli poslechnout gotickou
a renesanční hudbu v podání souboru Gutta.
Před budovou muzea byly
vystaveny dva vozy partnera
projektu, společnosti Toyota,
a to nový typ vozu
Avensis sedan.

Celý program večera byl přenášen na obří obrazovku kamionu
postaveného před budovou Západočeského muzea,
který poskytl partner projektu, společnost Complex.

