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Carmen 30 Na kafe!
7. květen 2016 

Zimní stadion Třebíč
Jediné vystoupení hudební

skupiny Carmen v letošním roce!

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

Skupina Carmen slaví výročí

Třebíčská legendární kapela Carmern 
letos slaví 30. výročí svého koncerto-
vání. To si žádá pořádnou oslavu, a ta 
proběhne 7. května na Zinmím stadio-
nu v Třebíči, v domovském městě, kde 
pro širokou veřejnost Carmen zahraje 
po více než 10 ti letech.

Těšit se můžeme na průřez tvorbou 
kapely, zazní všechny  nejoblíbenější hi-
ty, s Carmen zahrají  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 tech-
nická překvapení! 

Hudební skupina, která má za dobu 

své aktivní činnosti více než 1300 
vystoupení,  již více než deset roků 
veřejně nevystupuje. Jedinou možností 
vidět Carmen bylo každoroční vystou-
pení v areálu Na kopci Výčapy. Krás-
né návštěvy příznivců a atmosféra této 
akce motivovaly skupinu k uspořádání 
vystoupení, které ještě nikdy ve své his-
torii nerealizovala. 

„Tuto akci budeme hrát pro všechny, kte-
ří s námi žili neuvěřitelné roky, pro naše 
fanoušky, příznivce, přátele. Ale samo-
zdřejmně i pro ty, kdo nás třeba uslyší 
poprvé. Bude to mejdan jako za starých 
časů, tak jako bývalo dobrým zvykem, 
kdy jsme se společně všichni chtěli Dožít 
rána!“ říkají Carmen. -zt-

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)
 Více: na www.carmentrebic.cz

Marie Kinsky, fran-
couzská šlechtična a choť 
majitele žďárského zám-
ku Constantina Kinské-
ho, byla 5. dubna poctěna 
insigniemi rytířky Řádu 
umění a literatury.

V Buquoyském palá-
ci na Starém Městě 
pražském ji dekoroval 
velvyslanec Francie v 
ČR, Jean-Pierre Asvaza-
dourian.

Řád umění a literatu-
ry je francouzským čest-
ným vyznamenáním, 
které od května 1957 uděluje ministr 
kultury jako „odměnu osobám, které 
se významně prosadily svou činnos-
tí v umělecké nebo literární oblasti, 
či významně přispěly k vlivu umění a 
literatury ve Francii a ve světě“. Držitel 
nemusí být jen francouzský občan. 
Loni v květnu stejný řád získali novinář 

Zdeněk Velíšek a tanečnice 
Markéta Perroudová.

Choreografk a a produ-
centka Marie Kinsky svými 
činnostmi již téměř dvacet 
let napomáhá sbližování 
české a francouzské kultury. 

Po studiích literatury a 
tance ve Francii následovala 
v roce 1997 svého manžela 
Constantina Kinského do 
Čech. 

V roce 1999 založila v 
Praze Česko-francouzské 
setkávání současného tan-
ce, které se vyvinulo ve 

sdružení SE.S.TA (Setkávání součas-
ného tance). Od roku 2011 je prvním 
Centrem choreografi ckého rozvoje v 
ČR, Marie Kinsky je jeho ředitelkou. 
Od roku 2013 působí jako poradkyně 
pro tanec v Českém centru, které koor-
dinuje kulturní a umělecké aktivity v 
zahraničí. 

MARIE KINSKY, rytíř-
ka Řádu umění a literatu-
ry. Foto: H. B. Simhon

Marie Kinsky má Řád umění a literatury
V krátkém rozhovoru pro ŽN 

Marie Kinsky odpovídala:

Co pro vás rytířský Řád umění 
a literatury znamená?

Pro mě je nejdůležitější fakt, že 
ten řád existuje. Je to signál, že stát 
má zájem o kulturu a její vliv. Pod-
trhuje význam kultury a umění pro 
naši společnost. Zároveň jsem ráda, 
že se v kontextu umění mluví o tan-
ci, na který se často zapomíná. Toto 
ocenění pro mne bylo potvrzením, 
že má práce má smysl. A že jde pře-
devším o spolupráci, proto by vlast-
ně mohl být oceněn celý tým. 

Zavazuje vás tento úspěch?
Je to také příležitost bilancovat. 

Měla jsem štěstí na neuvěřitelně 
talentované a zajímavé lidi, s nimiž 
dodnes pracuji. Zároveň to pro mne 

znamená odpovědnost pokračovat 
dál, navazovat další spolupráci, ať 
může tanec ovlivnit co nejvíce lidí. 

Je to ve žďárské větvi rodiny 
Kinských první takové ocenění? 
Popř. jmenujte ostatní nositele 
rytířského řádu. 

Toto ocenění dostávají lidé, kteří 
svou prací podporují francouzskou 
kulturu a mezikulturní záležitosti. 
Jsem dodnes v rodině jediná, kdo 
dlouhodobě pracuje v této speci-
fi cké oblasti, a proto jsem měla čest 
jako první takové ocenění získat. 

Ostatní členové rodiny Kinských 
získali ocenění v jiných oblastech: 
C. Kinský získal ocenění ministra 
průmyslu a obchodu ČR, Tamara 
Kinsky získala ocenění francouzské-
ho ministerstva práce, Radslav Kin-
ský ocenění ministra ŽP ČR. -lko-

Je první rytířkou v rodině

Na reprízu divadelní hry s názvem „Horké to někdo rád“ se mohou těšit  
diváci už v úterý 17. 5. od 19 hod. v Městském divadle (předprodej od 2. 5.).

Komedii dle slavného fi lmu z roku 1959 „Někdo to rád horké“ nastudovali 
žďárští divadelníci  v nové úpravě Jiřího Maruše a režii Martina Blažíčka.

Ani tři premiéry od pátku 15. do úterý 19. dubna však nestačily.  „Byly úplně 
vyprodány a  na mnohé se nedostalo. Proto hru nyní opakujeme a další reprízy 
budou na podzim,“ slibuje za DS  Jiří Maruš. -lko-

ATMOSFÉRA   komedie  „Horké to někdo rád“ v pojetí žďárských mluví sama za 
sebe.  Foto: archiv DS Žďár.

Repríza hry Horké to někdo rád: 17. 5.


