TISKOVÁ ZPRÁVA

VŠE uvítá koncert Pražského jara
Vysoká škola ekonomická v Praze se stane hostitelem jednoho z koncertů 63. ročníku
festivalu Pražské jaro a rozšíří tak široké spektrum koncertních míst tohoto festivalu.
V Nové aule VŠE vystoupí v úterý 27. května jedna z nejúspěšnějších současných
slovenských pěvkyň Adriana Kučerová v doprovodu bratislavského souboru Cappella
Istropolitana.
Praha 25. března 2008
Prostory tradičně určené k výuce, konferencím a workshopům se tak na okamžik promění v
koncertní sál. „Koncert Pražského jara je pro nás úžasnou příležitostí jak na akademické
půdě špičkové univerzity přivítat špičkové hudebníky“, říká prof. Ing. Richard Hindls, CSc.,
rektor VŠE. Spolupráci s VŠE velmi pozitivně hodnotí i ředitel festivalu Pražské jaro Roman
Bělor. „Festival Pražské jaro byl vždy velmi pevně svázán s akademickou půdou,
připomeňme např. spolupráci s HAMU, koncert v prostorách VŠE je tak jen logickým
pokračováním této tendence“. Navíc spojení festivalu právě s Vysokou školou ekonomickou
v Praze není náhodné. „Pokud analyzujeme cílové skupiny zájemců o vážnou hudbu, pak
jsou mezi nimi stále více zastoupeny technické obory i ekonomové“, dodává Roman Bělor.
Na programu koncertu Adriany Kučerové a bratislavského souboru Cappella Istropolitana
jsou skladby G. F. Händela, W. A. Mozarta, Eugena Suchoně a Maxe Brucha. Vstupenky
na květnový koncert můžete zakoupit v předprodejích festivalu Pražského jara. Více
informací naleznete na webových stránkách www.prazskejaro.cz.
Koncert Pražského jara však není první akcí tohoto druhu v prostorách VŠE. Tradice
zdejších koncertů začala v roce 2004 vystoupením Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers.
V posledních letech se zde rovněž konají symfonické koncerty Mezinárodního hudebního
festivalu Nekonvenční žižkovský podzim. Zapomenout bychom neměli ani na tradiční
koncerty domovského pěveckého sboru a orchestru Musica Oeconomica Pragensis. Vysoká
škola ekonomická však nezapomíná ani na výtvarné umění – prostory atria Rajské budovy
VŠE slouží jako výstavní síň.
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Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde
vzdělává více než 18 tisíc studentů na šesti fakultách. Těmi jsou Fakulta financí a účetnictví, Fakulta
mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky, Národohospodářská fakulta
a Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Absolventi VŠE zastávají významné funkce v soukromém i
veřejném sektoru. Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu a služeb, obchodu, marketingu,
bankovnictví, veřejné správy, účetnictví, auditu, cestovního ruchu a do oblasti informačních technologií. Čestný
titul doktor honoris causa VŠE převzala řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé
Nobelovy ceny prof. Robert A. Mundell, prof. Milton Friedman či prof. Gary S. Becker.
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