
Konec roku 2012 

Čas běží jako voda a přiblížil se konce dalšího roku - 2012. Také 

v letošním roce zahrála naše kapela na adventních trzích (v 

sobotu 1.12.2012). I přes tradičně chladné počasí se po 

strakonickém nádvoří rozlily tóny vánočních písní a koled v 

podání Nektarky. S blížícíma se vánocemi bychom rádi popřáli všem příznivcům 

dobré muziky hodně a hodně zdraví, štěstí, pohody… a vůbec vše nejlepší v roce 

2013! I napřesrok vám pochopitelně naše kapela bude přinášet to nejlepší ze svého 

repertoáru, aby udělala všem radost a každý mohl si s námi zanotovat pěkné známé 

písničky. Tak - ať se daří!  
(4.prosince 2012) 

 

Zlatá křídlovka 2012 - 

národní finále 

V sobotu 1. 9. 2012 se kapela Nektarka zúčastnila 

národního finále 20. ročníku soutěže Zlatá křídlovka, které bylo zároveň označeno 

jako mistrovství dechových hudeb České republiky pro rok 2012. Konkurence zde 

byla opět vyšší, než na semifinále v Praze. To bylo dáno také tím, že nebyla nijak 

omezena účast profesionálních muzikantů nebo dokonce profesionálních kapel. 

Naše kapela, složená téměř ze samých amatérských muzikantů, obsadila 5. místo. 

Pravda je, že jsme pomýšleli na lepší umístění, ale porota rozhodla takto. Kdo měl 

možnost jednotlivá soutěžní vystoupení slyšet, může si udělat svůj obrázek. I tak 

jsme ale Strakonicím ostudu neudělali, protože skončit na pátém místě v republice 

(a dokonce jako druzí mezi českými kapelami) je veliký úspěch. Určitě nás 

výsledky neodradí od dalšího působení v této oblasti a budeme opět své příznivce 

zahrnovat (v našem podání) co nejlepší muzikou!   
(2.září 2012) 

 

Zlatá křídlovka 2012 - české 

semifinále 

23. 6. 2012 se dechová kapela Nektarka zúčastnila 

českého semifinále 20. ročníku soutěže Zlatá křídlovka. Naše kapela se v 

konkurenci profesionálních hudebních těles neztratila a obsadila 2. místo! Jako 

ocenění jsme obdrželi plaketku a diplom. Pro všechny muzikanty i pro fanoušky 

kapely je to veliký úspěch. Z českého i z moravského semifinále postupují vždy 3 

nejlepší kapely do celostátního finále, které se bude letos konat v sobotu 1. 9. 2012 

v rámci výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích. Přestože se finále budou 
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účastnit i moravské kapely, jejichž styl muziky je poněkud odlišný, jsme odhodláni 

na národní finále jet a důstojně reprezentovat nejen město Strakonice, ale i Čechy! 

Budeme rádi, když nás co nejvíce lidi přijde podpořit a hlavně se přijedou pobavit - 

bude ke slyšení vynikající muzika. 
(25.června 2012) 

 

Rozhlasové 

vzpomínky 

Ve světle nedávných událostí připravil náš kamarád Zdeněk Voráč rozhlasové 

pořady, které budou věnovány vzpomínkám na nedávno zesnulého zakladatele a 

kapelníka Nektarky - pana Ladislava Roma. Bude to jednak pořad "Ta naše 

písnička" ve čtvrtek 19. 4. 2012 na ČRo Dvojka (dříve Praha) od 18:30 do 19:00 

hodin. Druhý pořad bude "Profil", který bude vysílat ČRo České Budějovice v 

neděli 22. 4. 2012 od 12:30 do 13:00 hodin. Záznam tohoto pořadu je možné si 

poslechnout z archivu českobudějovického rozhlasu, který naleznete zde - jedná po 

pořad Profil ze dne 22. 4. 2012. Takový velký muzikant, jakým pan Rom bezesporu 

byl, si určitě zaslouží, abychom se na chvilku zastavili a třeba u těchto pořadů na 

něj zavzpomínali. Pokud se to tak dá napsat, tak přejeme příjemný poslech. 
(10.dubna 2012) 

 

Smutná událost roku 2012 

S bolestí v srdci oznamujeme všem, že v pátek 30. 3. 2012 

zemřel zakladatel dechové kapely NEKTARKA (i její 

předchůdkyně kapely ČEZETA), učitel hudby, čestný občan 

města Strakonice, ale především vynikající muzikant pan 

Ladislav Rom. Poslední rozloučení s ním proběhne ve 

smuteční síni ve Strakonicích ve čtvrtek 5. 4. 2012 ve 12:00 

hodin. 

Jaký je to paradox, že právě v době, kdy se probouzí příroda a přichází největší 

jarní křesťanské svátky (Velikonoce) nás navždy opustil tento člověk. Snad pávě 

osud tomu chtěl, aby právě na Zelený čtvrtek připadlo rozloučení s naším 

kapelníkem - panem Ladislavem Romem. V pravé poledne mu v tento den jistě 

věnují alespoň malou vzpomínku nejen všichni, kteří ho znali a osobně se s ním 

rozloučí, ale také všichni ostatní a muzikanti především. Právě hudbě byl zasvěcen 

celý jeho život! Ale protože i takové situace život přináší, nezbude nám, než časem 

zvednout hlavy a pokračovat v šíření dobré muziky tak, jak to dělal celý život on. 
(3.dubna 2012) 
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Zlatá křídlovka 2012 

V roce 2012 se dechová kapela Nektarka zúčastní v 

červnu českého semifinále 20. ročníku soutěže Zlatá 

křídlovka. Je to pro naši kapelu velká výzva, neboť pod 

názvem Nektarka se naše kapela ještě této soutěže neúčastnila. Pravda ale je, že 

několik málo muzikantů se ještě aktivně účastnila této soutěže v kapele ČEZETA 

(předchůdkyně dnešní Nektarky) v roce 1981. Tehdy to byl 6. ročník a kapelu vedl 

již zkušený kapelník Ladislav Rom. Pokud bychom se podívali ještě trochu dál do 

historie, tak v roce 1973 se dechový orchestr LŠU Strakonice stal dokonce vítězem 

3. ročníku této soutěže. Ale dost je vzpomínání, v letošním roce bychom se chteli 

této soutěže zúčastnit i my a důstojně tím reprezentovat město Strakonice. Více o 

soutěži Zlatá křídlovka je možné najít třeba na stránkách Svazu dechových 

orchestrů (SDO), kterého je naše kapela také členem. 
(17.března 2012) 

 

  


