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Skupina Carmen vystoupí
ve Výčapech Na kopci

CARMEN VÝČAPY 2021
35 roků na hudební  scéně!
SOBOTA 24. ČERVENCE 

19:00 - 02:00 
přírodní amfi teátr Na kopci 

Biografi e:
Třebíčská skupina Carmen již od 

roku 2001, tedy 20 roků vystupu-
je veřejně pouze výjimečně, přede-
vším na své letní výroční akci.

U příležitosti 30. výročí zaplnilo 
třebíčský zimní stadion více než 4 
tis. fanoušků. V letošním roce osla-
ví Carmen 35. výročí.

Počátky kapely, která má za sebou 
během patnáctiletého aktivního 
působení více než 1300 vystoupení, 

především tanečních zábav, sahají 
do roku 1986.

Plné sály a venkovní areály, úspěch 
v celostátní soutěži, nahrávání 
ve studiu Propast u Petra Jandy, 
smlouva s Monitor EMI, rádiová a 
televizní vystoupení, úspěchy  v hit-
parádách, skladby jako Smrt krás-
ných srnců, Zajímáš mě, A co já, 
Na kafe!, Když ti ostříhaj tvý vlásky, 
Ukaž se mi, Střepy ve skále..a mno-
ho dalších. 

Leadery hudební party jsou zpě-
váci Vlasta Zahrádka a Petr Bende, 
kytara Luboš Denner, basová kyta-
ra Vašek Čudka, klávesy Jirka Tržil, 
bicí Michal Chaloupka, vokál Karel 
Holík.

Strážníci bodovali
Strážníci Městské policie Třebíč 

se zúčastnili 16. ročníku střelec-
kých závodů O pohár starosty měs-
ta Mikulov. Do soutěže se přihlásilo 
více než 140 střelců v 50 družstvech 
z celé České republiky. 

Třebíčští strážníci se v obrovské 
konkurenci neztratili a družstvo ve 
složení Josef Číž, Ondřej Hobza a 
Tomáš Bártík vybojovalo 17. mís-
to. Ještě větší úspěch zaznamenalo 
družstvo ve složení Pavel Jančář, Jan 
Kotlík a Zbyněk Štelcl. Ti vybojovali 
výborné 3. místo v celkovém pořadí. 
Pavel Jančář skončil v jednotlivcích 
na 10. místě.  -zt-

Podpořili kulturu
Rada města Třebíč podpořila pořa-

datele akcí Festival třebíčských kapel 
a Castle Open Air. Na každou uvol-
nila 50 tisíc korun. Starosta Pavel 
Pacal vyslovil přesvědčení, že v této 
době si podporu tyto akce zaslouží. 
Stejný organizátor v letošním roce 
zrušil akci Polanka fest, kdy požado-
val stejnou částku, a tu vrátil do roz-
počtu.  -zt-

Klub požádal 
o snížení plochy

Klub vojenské historie Diverzanti z 
Brandenburgu - airso� ový tým Tře-
bíč požádal město o snížení plochy, 
kterou využívá v katastrálním území 
Podklášteří. Rada města mu vyšla 
vstříc.  -zt-

Připravují 
optimalizaci 

Veřejnou zakázku Optimalizace 
sítě cyklotras, městský cyklookruh 
a integrační opatření pro cyklisty v 
Třebíči schválila rada města. Starosta 
Pavel Pacal připomněl, že původně 
vybraný subjekt od realizace odstou-
pil. Ten musí zaplatit dosavadní 
náklady zhruba 40 tisíc korun. 

„Je to signál i pro jezdce na kolo-
běžkách, aby věděli, kde se mají pohy-
bovat, a řidiče, že se tam mohou 
vyskytnout i tito účastníci dopravního 
provozu,“ uvedl starosta Pacal.  -zt-

Námitka byla 
opodstatněná 

Zapeklitou situaci řešila rada měs-
ta ohledně zakázky Revitalizace 
městského parku Masarykovy sady - 
Hrádek, Třebíč - I. etapa. Druhá fi r-
ma v pořadí v zákonné lhůtě podala 
námitku, která se ukázala jako opod-
statněná. Jednalo se o nabízenou 
cenu bez uvedení DPH. Zakázku tak 
získal namítající.  -zt-

Rada odložila nájem 
Rada města Třebíče souhlasí s 

odložením plateb nájemného za 
měsíc duben, květen, červen v cel-
kové výši téměř 64 tisíc korun za uží-
vání nebytových prostor na Karlově 
náměstí. Starosta Pavel Pacal dopl-
nil, že se jedná o prostory bývalé Slu-
nečnice. Rada nájem odkládá, nikoli 
promíjí.  -zt-


