
Adventní trhy  2010 

V roce 2010 zahraje dechová kapela Nektarka také na 

adventních trzích ve Strakonicích. Představí se s celou 

řadou známých i méně známých koled, aby v 

návštěvnících (ostatně stejně jako celé adventní trhy) 

probudila vánoční náladu. Začátek vystoupení Nektarky je naplánován na sobotu 

4.12. od 16 hodin. Dovolujeme si tímto pozvat všechny své příznivce, aby se přišli 

podívat, zazpívat si a podpořit muzikanty na nádvoří strakonického hradu. Je to 

zřejmě poslední vystoupení této kapely v roce 2010, takže bychom současně chtěli 

popřát hodně štěstí a zdraví do nového roku 2011. 
(5.října 2010) 

 

Václavská pouť 2010 

Dechová kapela Nektarka vystoupí jako každoročně na tradiční 

Václavské pouti ve Strakonicích. Tentokrát to ovšem nebude 

před radnicí, ale kvůli rekonstrukci náměstí to bude na parkovišti 

pod nemocnicí! Naopak čas bude obvyklý. Koncert se konná v 

neděli 26.9.2010 od 10 do 12 hodin. Kromě loni vydaných CD a DVD "S 

Nektarkou o pivu" tu budou k dispozici také dechovkové kalendáře na rok 2011, 

kde jedna strana pochopitelně patří kapele Nektarka. Připravili jsme si pro Vás 

celou řadu hezkých a známých písniček, pořadem Vás bude provázet Vladimír 

Stroner. Všichni příznivci kapely a dobré muziky jsou samozřejmě srdečně zváni. 
(26.srpna 2010) 

 

Promenádní koncerty 

Kapela Nektarka si dovoluje pozvat všechny své 

příznivce na promenadní koncerty ve 

Strakonicích. Navazuje tak na skoro již 

zapomenutou tradici - dříve se promenádní 

koncerty konaly na hradním nádvoří. V letošním 

roce se koncerty uskuteční dva - 18.7. a 

22.8.2010, tedy v neděli vždy od 13 do 15 hodin. 

Vstup na koncerty je zdarma a kapela je nazývá jako "pětilitrové". Je to proto, že 

budou do ozdobené pětilitrové lahve vybírány dobrovolné finanční částky 

posluchačů. Výtěžek bude věnován Dětskému centru Jihočeského kraje v areálu 

strakonické nemocnice. První část bude věnována skladbám klasiků (B. Smetana, 



A. Dvořák, G. Verdi, J. Offenbach, J. Praveček, O. Nedbal, atd.) s prvky sólových 

přednesů a orchestrálních skladeb pro dechové orchestry. Druhá část bude 

věnována žánru lidové dechovky s uvedením převážně jihočeských autorů (L. 

Kubeš, A. Doško, L. Rom, J. Jankovský, atd.) většinou též se zpěvem. Všichni 

příznivci dobré muziky jsou tedy tímto srdečně zváni. 
(2.července 2010) 

 

Nektarka zve na 

pivovarskou pouť 

Dechová kapela Nektarka zve všechny příznivce 

dobrého moku a dobré muziky na tradiční 

pivovarskou pouť. Ta se bude konat jako obvykle 

poslední červnovou sobotu, tedy 26.6.2010 a její začátek bude ve 13 hodin. 

Samozřejmě nebude chybět celá řada her a soutěží pro děti i dospělé včetně plavby 

kuriozních plavidel po řece Otavě. Kapela Nektarka Vám bude hrát (kromě jiných 

kapel) od 13 do 20 hodin. To vše bude pochopitelně doprovázeno výborným 

strakonickým pivem, které již obvykle celou akci provází. Těšíme se opět na 

setkání s Vámi a pokud vyjde počasí, budeme určitě všichni spokojeni. 
(21.května 2010) 

 

Nektarka v 

rozhlase Plzeň 

Kapela Nektarka opět zahrála naživo v neděli 11. dubna 2010 v Českém rozhlase 

Plzeň v pořadu "U muziky s Plzeňáky" aneb "U soudku Chodovaru". Pořad je 

vysílán každou druhou neděli v měsíci od 14 hodin a moderuje ho pan Jaroslav 

Kopejtko. Dechová kapela Nektarka ze Strakonic sem přivezla kytičku převážně 

jihočeských písniček, ale také písniček o pivu z loni vydaného alba "S Nektarkou o 

pivu". Pokud jste neměli možnost tento pořad slyšet živě, tak si jej můžete 

poslechnout z archivu plzeňského rozhlasu zde (U muziky s Plzeňáky - 11.4.2010). 
(19.dubna 2010) 

  

http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/?p_po=1348

