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Kapela Carmen přichystala 7. května svým fa-
nouškům skvělou oslavu svého 30. výročí. Na zim-
ním stadionu vybudovala velké podium s postran-
ními projekčními plátny, které spolu se světelným 
parkem a dokonalým zvukem vytvořily atmosféru 
známou z koncertů velkých zahraničních skupin. 

Zaplněný stadion tu vyslechl tři předkapely a po 
22. hodině se dočkal oslavenců – kapely Carmen. 
Ta ve tříhodinovém trháku zvládla všechny své nej-
větší hity, které diváci často zpívali spolu s kapelou. 
Koncert byl „přerušen“ jen krátkými vystoupeními 
dvou hostů. Pavel Váně z Progresu 2 a především 
slovenský Vašo Patejdl z Elánu pak dali koncertu 
punc výjimečnosti a až světovosti. 

Do detailu přichystaný koncert i s promítanou 
scénkou gangsterů, kteří se záhy objevili na jevišti, 
předčil všechny obdobné produkce.  S jistotou lze 
říci, že takový koncert regionální kapely dosud ne-
byl k vidění nejen v Třebíči, ale na celé Vysočině a 
mnohem dál. Carmen tak v sobotu 7. května velko-
lepostí koncertu nasadila všem následovníkům té-
měř nedostižnou laťku. Petr Klukan 

 Foto na stránce autor

Pavel Váně (Progres 2) Vašo Patejd (Elán) 

Frontman kapely Vlas-
ta Zahrádka, kterému 
sekundoval Petr Bende.  

Výrazná osobnost Carmen - Petr Bende (vpra-
vo). Všestranný hudebník se tu představil pře-
devším jako zpěvák a bubeník. Kytarista Luboš 
Denner je nejen kytaristou, ale i členem společ-
nosti, která koncert produkovala. 

Náš cíl byl, aby lidé, kteří jsou jakkoliv s Carmen spojeni, společně prožili mimořádný večer. S některými se 
známe, s většinou návštěvníků samozřejmě ne, ale přesto jsme jedna velká rodina, parta a máme jedno spo-
lečné, naši kapelu. Rád se v takovýchto chvílích vracím k úryvku jednoho Vlastova textu… „jen tomu hvězda 
zhasne, kdo nevěří na svůj sen“…a my jsme si společně se všemi, kdo na zimáku byli, další sen splnili. Takové 
jsou mé dojmy. Luboš Denner

Carmen slavila třicítku velkolepě


