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Pro vystoupení Carmen 30 „Na 
kafe!“ přijede do Třebíče na zimní sta-
dion špičková technika!

Carmen chtějí svým příznivcům 
dopřát 7. května nejen to nejlepší ze 
svého repertoáru svými hosty, ale při-
pravují všem návštěvníkům unikátní 
zážitek i v podobě techniky, ozvučení, 
světel a videoprojekcí. 

S rozsahem techniky, která se pro 
tento večer chystá na vystoupení Car-
men nevystoupila doposud v Třebíči 
žádná, ani zahraniční hudební skupina.

„Více než 20 roků pracujeme v této 
branži a díky našim partnerům a přáte-
lům chceme posluchačům a divákům dát 
to nejlepší i v podobě techniky a  efekto-
vých zážitků! Máme nejlepší fanoušky, 
které si kapela může přát, kteří s námi 
jsou dlouhé roky a chodí na naše byť už 
dnes ojedinělé akce. Okolo Carmen je 
i velká parta přátel, stabilních partne-
rů. A všem těmto lidem chceme poděko-
vat a dát jedinečný večer!“ říká kapelník 
Luboš Denner

Carmen 30
Na kafe!

7. květen 2016 
Zimní stadion Třebíč

Jediné vystoupení hudební skupiny 
Carmen v letošním roce. 

Petr 
Bende

Skupina Carmen slaví 7. května výročí

Projektový management DELTA
na konferenci Real Estate Market v Praze

Ve středu 23. března se v andel´s hotel Praha 
v Praze 5 konal již 15. ročník odborné meziná-
rodní konference Real Estate Market > Spring 
2016. Pořadatelem je již tradičně české Staveb-
ní fórum. Erik Štefanovič, zástupce třebíčské 
společnosti DELTA, prezentoval se svými více 
než dvacetiletými zkušenostmi problematiku 
projektového managementu při řízení staveb-
ních projektů, efektivní projektovou přípra-
vu a především novou projektovou kulturu při 
řízení stavebních projektů v diskusním pane-
lu věnovanému nově vznikajícímu projektu 
Smart Cities v Praze 4.

Celodenní konference byla rozdělena do čtyř 
základních diskusních panelů s tématy: Daňové 
a právní novinky 2016, Smart Cities a projektový 
management, Marketing v developmentu a závě-
rečný čtvrtý panel se věnoval tématu Kanceláře – 
retail – byty v roce 2016. 

Smart Cities se smart
projektovým týmem

Ve druhém panelu věnovanému modernímu pří-
stupu samosprávy k developmentu jehož aktivním 
moderátorem byl Miroslav Svítek, děkan Fakul-
ty dopravní ČVUT, představil zastupitel měst-
ské části Praha  4   Ivo Vaněk  projekt Smart Ci-
ties, který nastínil současný stav příprav a vývoje 
jednotlivých projektů. Především spolu s panem 
Vaňkem shodně uvedli, že k vybudování prvků 
smart city ve vybraných částech Prahy 4 jsou nut-
né nejen inteligentní smart projekty či nové tech-
nologie, ale kromě zajištění fi nančních prostředků 
především politická podpora a vůle pro realiza-
ci. Na základě zkušeností s obdobnými projekty 
v Rakousku například na zdařilém projektu celé 
čtvrti bytových domů v jezerním městě Aspern na 
okraji Vídně, vystoupil aktivně k tématu efektivní 
přípravy, kvalitní realizace a promyšleného říze-

ní stavebních projektů Erik Štefanovič, zástup-
ce třebíčské společnosti DELTA Projektconsult, 
který oživil diskuzi svými zkušenostmi získanými 
v praxi při řízení  projektů nejen bytových či prů-
myslových budov, ale také staveb typu obchod-
ního centra, univerzitního kampusu či nemocnic 
v Rakousku, Čechách, ale také na Ukrajině. Své 
vystoupení zahájil slovy:   „K  vybudování smart 
cities je nutné vytvořit také smart projektový tým, 
tedy přinést do vývoje a realizace stavebních projek-
tů zcela novou týmovou projektovou kulturu“. Dále 
zdůraznil, že zatímco často v praxi kolem staveb-
ního projektu vzniká více týmů s tzv. mentalitou 
bojových pilotů, kteří spolu spíše soupeří než spo-
lupracují, tak celá tato atmosféra nedůvěry spíše v 
důsledku snižuje kvalitu a také naději na úspěch 
stavebního projektu, neboť jednotlivé strany zby-
tečně plýtvají energií na řešení sporů.

Nová projektová kultura
do českého stavebnictví

Za více než dvacet let praxe v projektovém a 
stavebním managementu průmyslových budov  
Štefanovič jasně poukázal na to,  že je nutné zce-
la změnit myšlení při přípravě nových stavebních 
projektů, vytvářet novou projektovou kulturu 
partnerské, týmově orientované spolupráce, kde 

všechny strany, které se podílí na projektu, ma-
jí jeden společný cíl. „DELTA se snaží tuto novou 
pozitivní kulturu aktivně prosazovat do přípravy, 
vývoje a realizace svých stavebních projektů, jak v 
Rakousku, tak v Čechách, na Slovensku či na Ukra-
jině a výsledky vybraných projektů jasně ukazují, že 
často komplikovaný průběh příprav a realizace pro-
jektů různých průmyslových či komerčních budov 
může probíhat poměrně hladce v motivující týmo-
vé projektové atmosféře, kde se velmi snížilo riziko 
chyb, omylů a nedostatků, a naopak bylo dosaženo 
dodržení nákladů a termínů a ke spokojenosti inves-
tora, především kvality výsledné stavby.“

Defi nice rolí a očekávání
Štefanovič na závěr svého vystoupení účastní-

kům konference na konkrétním projektu průmys-
lové haly v jižních Čechách poukázal na nedáv-
nou realizaci startovacího workshopu, kde právě 
kvalitní projektová kultura, tak jako jasná orga-
nizace a spolupráce, rozdělení rolí, defi nice přání 
investora, ale také očekávání jednotlivých speci-
alistů z různých oborů, jež se na projektu podílí, 
jsou základním kamenem pro úspěch stavebního 
projektu. Průběžné pohovory a první týdny spo-
lupráce takto sehraného týmu přináší nejen pří-
jemnou projektovou atmosféru připravovaného 
projektu výrobní haly s administrativní částí, ale 
také spokojenost zadavatele, díky zvýšení efektivi-
ty při řízení vývoje projektu. „Řízení projektu má 
základní tři pilíře do kterých patří technická podpo-
ra projektu, ekonomická a právní problematika při 
plánování projektu a ta, která se jeví jako nejkompli-
kovanější. A to je právě společná kultura, vzájemná 
komunikace, způsob spolupráce, která celý průběh 
projektu doprovází a často je tím, co v mysli zadava-
tele i realizačního týmu zůstává i po kolaudaci a pře-
dání budovy do užívání. Tedy celková emoční atmo-
sféra, která při vzniku nového objektu panovala,“ 
uzavírá Štefanovič.

SKUPINA Carmen se zpěvákem 
Moravy Fanym při návštěvě sklípku ve 
Znojmě. Foto: archiv skupiny

Vlasta 
Zahrádka

Časový scénář:
18:00 – 02:00 hod.
18:00 otevření ZS
19:00 LILI VILIT
20:00 PULS
21:00 MORA VA
22:00 CARMEN

Carmen vystoupí ve složení:
Vlasta Zahrádka zpěv
Petr Bende zpěv, kytara, bicí
Luboš Denner kytara
Václav Čudka basová kytara,
   zpěv
Michal Chaloupka
  bicí
Jiří Tržil klávesové nástroje,  zpěv
Karel Holík saxofon
Dušan Němec vokál

Hosté: 
Vašo Patejdl (Elán), 
Pavel Váně (Progres 2)

Předprodeje vstupenek:
Třebíč - prodejna hudebních 

nástrojů Mijovič, Karlovo náměstí 
Třebíč

Třebíč - prodejna O2, Karlovo 
náměstí Třebíč

Brtnice - Elektro Málek, nám. Svo-
body 382, tel 724 720 791

Náměšť nad Oslavou - TIC, Masa-
rykovo nám. 100, tel. 568 620 493

Jaroměřice nad Rokytnou - Hotel 
OPERA , Komeského 996, tel. 568 
440 200

Moravské Budějovice - CA 
TRIO, p. Přikrylová, Husova 884, 
tel. 568420182

Vstupenky lze zakoupit i prostřed-
nictvím   sms.   Více informací na 
www.carmentrebic.cz

Třebíčská legendární kapela Car-
mern letos slaví 30. výročí svého 
koncertování. Těšit se můžeme na 
průřez tvorbou kapely, zazní všechny  
nejoblíbenější hity, s Carmen zahra-
jí  i Vašo Patejdl, člen nejúspěšnější 
československé skupiny Elán a Pavel  
Váně, leader brněnských Progres 2 a 
bývalý producent Carmen. 

Carmen připravují výjimečnou 
show a těšit se můžeme i na živý klip, 
či technická překvapení! 
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