
Adventní trhy 2011 

Také v roce 2011 zahraje dechová kapela Nektarka také na 

adventních trzích pod strakonickým Rumpálem. Opět se 

pokusíme přinést trochu změny mezi tóny dudáckých 

muzik s koledami a vánočními písněmi v podání malé 

dechové kapely, tedy trubek a žestí. Náš repertoár z loňského roku jsme rozšířili 

především o velice známé české koledy, které si s námi jistě rádi zazpíváte. V 

minulém roce nás během vystoupení doprovázel velký mráz (cca -10 stupňů). To je 

nebezpečné nejen pro muzikanty, kteří jsou zkřehlí, ale také pro jejich nástroje, 

které mohou vlivem nízké teploty zamrzat. I přes tato rizika se ale těšíme na 

všechny příznivce dechové muziky, tentokrát ve vánočním duchu. Vystoupení 

Nektarky je naplánováno na sobotu 3. 12. od 16 hodin. Je to zřejmě poslední 

vystoupení naší kapely v roce 2011, takže bychom chtěli všem popřát hodně štěstí a 

zdraví do nového roku 2012. 
(19.listopadu 2011) 

 

Václavská pouť 2011 

Dechová kapela Nektarka vystoupí stejně jako v letech minulých 

Václavské pouti ve Strakonicích. Bude to stejně jako vloni na 

parkovišti pod nemocnicí! Také čas bude obvyklý. Koncert se 

koná v neděli 25. 9. 2011 od 10 do 12 hodin. Kromě písniček 

vydaných v letošním roce na CD "Slavíme s Nektarkou" zazní i 

celá řada dalších melodií - od klasických dechovek až po světoznámé melodie. K 

dispozici budou jak zmiňované audio nosiče (CD) "Slavíme s Nektarkou", tak i 

dechovkové kalendáře na rok 2012, kde jedna strana opět patří kapele Nektarka. 

Pořadem Vás bude provázet Vladimír Stroner. Všichni příznivci kapely a dobré 

muziky jsou srdečně zváni. 
(15.září 2011) 

 

CD "Slavíme s Nektarkou" v pořadu Profil 

V neděli 3. 7. 2011 byl vysílán na vlnách českého rozhlasu České 

Budějovice krátce po poledni pořad Profil. Ten se věnuje kvalitní dechové muzice a 

tentokrát byl věnovaný novému CD kapely Nektarka "Slavíme s Nektarkou". 

Pořadem provází Zdeněk Voráč a v tomto pořadu zaznělo několik písniček z 

uvedeného CD. Věnoval se jak tradičním dechovým písničkám, tak i novinkám, 

které naše kapela na tento nosič nahrála. Pokud jste nemohli tento pořad živě 

poslouchat, je možné si ho poslechnout z archivu českobudějovického rozhlasu, 

který naleznete zde. Ještě jednou připomeňme, že se jedná po pořad Profil ze 

http://hledani.rozhlas.cz/iradio/?p_po=340


3.7.2011.  
(29.července 2011) 

 

Nové CD "Slavíme s Nektarkou"  

V současné době připravujeme nové CD kapely Nektarka s 

názvem "Slavíme s Nektarkou". Zatím toto CD není na 

světě, ale bude na něm 19 písniček v podání naší kapely a 

nahrané ve studiu ČRo Plzeň. A proč právě Slavíme s Nektarkou? V roce 2011 si 

připomíná dechová kapela NEKTARKA ze Strakonic 20. výročí svého založení. 

Jejím zakladatelem byl v roce 1991 kapelník pan Ladislav Rom, který v roce 2011 

oslaví 85 narozeniny. Rovněž na rok 2011 připadá 40. výročí založení dechového 

orchestru ČEZETA, který byl základem pro vznik NEKTARKY. Asi každý musí 

uznat, že skutečně je co slavit a oslava takovýchto výročí si vyžaduje také ohlédnutí 

za dlouholetou prací všech muzikantů, kteří místo užívání si tepla rodinného krbu 

rozdávali radost těm ostatním. Tato radost byla vtělená do všech písniček, které 

výše uvedené kapely hrály. Aby si kousek té radosti mohl užít každý, vzniklo 

v podání kapely NEKTARKY právě toto CD. Slavnostní křest a uvedení do života 

tohoto CD (a nejen to) ja plánované na neděli 19. 6. 2011 v KD Strakonice. 

Všichni příznivci naší kapely jsou srdečně zváni. 
(6.května 2011) 

  


