
 

Hezké Vánoce a 

šťastný Nový 

rok 

Protože se blíží konec roku 

2009, přeje vám dechová kapela Nektarka Strakonice krásné a příjemné prožití 

vánočních svátků a mnoho hezkých dárků pod stromečkem. Pak už jen hodně 

veselého Silvestra a do roku 2010 pak vykročte tou správnou nohou v rytmu dobré 

české muziky. Zachovejte nám i v novém roce přízeň a my se budeme snažit vás 

opět potěšit dobrou českou dechovkou. Tak ať se vám v roce 2010 daří!  
(17.prosince 2009) 

Kde lze koupit CD/DVD "S Nektarkou o 

pivu"? 

Opět se množí dotazy, kde je možné sehnat CD nebo DVD "S 

Nektarkou o pivu". Proto ještě jednou rekapitulace, jak a kde lze 

některé s těchto médií zakoupit (cena CD a DVD je stejná):1. Při 

akcích kapely (těch už ale letos moc nebude) nebo u členů kapely 

za zaváděcí cenu 80,- Kč. 

2. V Infocentru Strakonice (Velké náměstí vedle městského 

úřadu) za koncovou cenu 105,- Kč. 

3. Ve stánku pivovaru Strakonice (vedle hlavní brány do pivovaru) za koncovou 

cenu 105,- Kč. 

4. Poštou na dobírku za cenu 200,- Kč (100,- za CD, 10,- balné a 90,- poštovné - 

dobírka dle České pošty). 

5. Poštou při platbě předem na účet za cenu 130,- Kč (100,- za CD, 10,- balné a 

20,- poštovné - obyčejný dopis). 

6. V některých knihkupectvích ve Strakonicích, ceny jsou obdobné jako v bodě 2 a 

3. 

Při volbě zaslání poštou napište objednávku prostřednictvím e-mailu na adresu 

zahorsky@ales.cz a specifikujte hlavně svoji přesnou adresu, počet kusů a způsob 

platby (dobírka nebo předem na účet). Při platbě na účet obratem pošleme číslo 

účtu a varibilní symbol a na základě došlé platby odešleme CD. Na dobírku zboží 

rovnou odešleme. Uvedené ceny poštovného a balného platí pro 1ks, při větším 

množství se mohou poplatky mírně navýšit. 
(29.října 2009) 



Křest DVD "S Nektarkou o pivu"  

Jistě víte, že kapela Nektarka v letošním roce nahrála CD "S 

Nektarkou o pivu", které bylo uvedeno do života u příležitosti 

pivovarské pouti v červnu. Během léta jsme k tomuto CD ještě 

připravili DVD, na kterém jsou nejen obrázky k některým 

písničkám, ale také medailonky o Strakonicích, strakonickém 

pivovaru a našem kapelníkovi Ladislavu Romovi. Toto DVD bude 

slavnostně pokřtěno v rámci koncertu kapely Nektarka na 

Václavské pouti před strakonickou radnicí. Kapela Nektarka hraje tentokráte v 

sobotu 26.9.2009 od 10 do 12 hodin, samotný křest je naplánován uprostřed tohoto 

koncertu, tedy na 11-tou hodinu. Poté bude DVD ihned v prodeji, opět za zaváděcí 

ceny. Tímto si dovolujeme pozvat všechny příznivce dobré muziky a dobrého piva 

na tento jedinečný zážitek! 
(15.září 2009) 

 

Nektarka v rozhlase v 

pořadu Profil 

Kapela Nektarka představuje svoje nové CD na vlnách Českého rozhlasu České 

Budějovice. Každou neděli v pořadu Profil, jehož autorem je Zdeněk Voráč, se 

mohou posluchači seznámit se zajímavými hosty. První neděle v září (6.9.) patřila 

Nektarce, kapelníku Ladislavu Romovi a novému CD kapely s názvem "S 

Nektarkou o pivu". Pokud jste neměli možnost pořad slyšet, je možné si ho 

poslechnout z archivu českobudějovického rozhlasu zde (Profil - 6.9.2009). 
(9.září 2009) 

 

Nové rádio na internetu  

V úterý 7. července 2009 začalo vysílat na internetu 

nové rádio zaměřené pouze na dechovou hudbu. Také 

na tomto rádiu máte možnost slyšet a poptávat písničky 

z nového CD kapely Nektarka "S Nektarkou o pivu". 

Podle prvních reakcí má toto rádio značný ohlas. Je možné ho naladit na 

http://www.radiodechovka.cz, kde také naleznete více informací o tomto rádiu. 
(10.července 2009) 

http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/?p_po=340
http://www.radiodechovka.cz/


Písničky na přání v 

rozhlase 

Nové CD kapely Nektarka "S Nektarkou o 

pivu" je již v rozhlase v Českých Budějovicích a je možné si volat o písničky na 

přání i z tohoto CD. Obsahuje následujících 15 písniček:  

1 - České hospůdky (polka), 2 - Švanda dudák (polka), 3 - V jihočeském kraji 

(valčík), 4 - Strakonická chasa (polka), 5 - Pivečko pivo (valčík), 6 - Starý známý 

(polka), 7 - Písničky o pivu (směs), 8 - Bylo to jedenkrát v neděli (valčík), 9 - 

Fláma (polka), 10 - Zastavil formánek (valčík/polka), 11 - Šenkýřovo vyznání 

(polka), 12 - Včera jsem byl u muziky (valčík/polka), 13 - To pivo (foxtrot), 14 - 

Pivečko s pěnou (polka), 15 - Malá hospůdka (polka). Přejeme příjemný poslech. 
(3.července 2009) 

 

Nové CD "S Nektarkou o pivu" již v 

prodeji  

Nové CD kapely Nektarka je pochopitelně možné si zakoupit. 

Zatím je pět možností, jak je možné si toto CD opatřit. Protože 

se množí dotazy na způsob zakoupení, uvádíme je nyní zde. 

Vyberte si, který způsob je pro vás nejzajímavější. 

1. Při akcích kapely (viz sekce Termíny těchto stránek) zatím za zaváděcí cenu 80,- 

Kč (časově omezeno).2. V Infocentru Strakonice (Velké náměstí vedle městského 

úřadu) za koncovou cenu 105,- Kč. 

3. Ve stánku pivovaru Strakonice (vedle hlavní brány do pivovaru) za koncovou 

cenu 105,- Kč. 

4. Poštou na dobírku za cenu 200,- Kč (100,- za CD, 10,- balné a 90,- poštovné - 

dobírka dle České pošty). 

5. Poštou při platbě předem na účet za cenu 130,- Kč (100,- za CD, 10,- balné a 

20,- poštovné - obyčejný dopis). 

Při volbě zaslání poštou napište objednávku prostřednictvím e-mailu na adresu 

zahorsky@ales.cz a specifikujte hlavně svoji přesnou adresu, počet kusů a způsob 

platby (dobírka nebo předem na účet). Při platbě na účet obratem pošleme číslo 

účtu a varibilní symbol a na základě došlé platby odešleme CD. Na dobírku zboží 

rovnou odešleme. Uvedené ceny poštovného a balného platí pro 1ks, při větším 

množství se mohou poplatky mírně navýšit. 
(2.července 2009) 

 



Křest CD "S Nektarkou o pivu" 

I přes nepřízeň počasí pokřtila dechová kapela Nektarka v 

sobotu 27.6.2009 nové CD s názvem "S Nektarkou o pivu", 

které natočila v dubnu 2009. Kmotrem média se stal ředitel 

strakonického pivovaru Ing. Jaroslav Tůma. Pro křtění byl 

pochopitelně vybrán kvalitní zlatavý mok, produkt našeho 

pivovaru - 14% pivo Velkopřevor. Kromě toho v průběhu 

odpoledne pokřtil CD i celou kapelu občasný déšť, kvůli 

kterému musel být také částečně změněn program pouti. No a co vlastně na CDčku 

je? Již z názvu je patrné, jeké je hlavní téma a na co je obsah zaměřen. Je na něm 

15 více či méně známých písniček o pivu, pivovaru, hospůdkách a Strakonicích. 
(29.června 2009) 

 

  


